
 

 

 

STAGE COMMERCIEEL  (MBO) 
Aangenaam, wij zijn Suit Up, makers van originele corporate fashion. Wij zijn er om werkend 

Europa gelukkiger te maken. Dat doen we door mensen op de werkvloer goed te kleden.  

Let’s Suit Up! 
 

JOUW DAG!  

Jouw dag begint in het mooiste kantoor van Breda; hier hebben we afspraken met klanten, 

bedenken wij onze collecties, worden bestellingen geplaatst en komen alle leveringen binnen die 
klaargemaakt, gesorteerd en verzonden moeten worden naar onze klanten in de Benelux. 

 
We starten de dag met een korte bespreking van de lopende zaken zodat iedereen weet wat er 

speelt. Dan ga je naar ‘jouw domein’ waar jij de commerciele binnendienst ondersteunt bij de 
afhandeling van de bestelde Suit Up kledingpakketten. De deurbel gaat en een klant stapt binnen 

in de showroom: jij ontvangt ze met een warm welkom. Je helpt mee in de showroom en ruimt op 
wanneer de afspraak afgelopen is. Snel terug achter je bureau want er zijn orders die verwerkt 

moeten worden. Het is lunchtijd en je neemt plaats aan de lange tafel met je leuke collega’s. Het 
toetje is een stevig potje tafeltennissen, want er wordt ‘getraind’ voor ons jaarlijkse tafeltennis 

tournooi. Na de lunch merk je dat er een grote order binnen is gekomen in het magazijn en dat ze 
je hulp goed kunnen gebruiken. Tevreden keer je huiswaards: je hebt weer veel geleerd en hebt 

je collega’s blij gemaakt met je komst. Ben jij er klaar voor om deze verantwoordelijkheid te 
nemen en samen met ons bij te dragen aan het geluk van onze klanten? 

 

WERKZAAMHEDEN 

• In en uitgaande telefoon 

• Het verwerken van bestellingen binnen ons systeem 

• Opstellen logo instructies 

• Labellen collecties en onderhouden van de showroom 

• Administratieve ondersteuning 

• Ontvangen van bestellingen en controleren op kwaliteit, hoeveelheid en verpakking  

• Inkomende goederen op voorraad boeken en toekennen aan klantorders 

• Goederen klaar maken voor borduren & vermakingen 

 

WIE BEN JIJ? 

Een talent die van aanpakken houdt? Je hebt oog voor detail, weet goed overzicht te houden en 

raakt niet snel in de stress. Service en betrouwbaarheid zijn jouw kern-eigenschappen, zowel 
naar collega’s als naar klanten. Je ziet kansen voor verbeteringen en wilt deze dolgraag in de 

praktijk brengen. 
 

• Je bent derde of vierde jaars MBO student richting commercie 

• Je hebt ervaring met programma’s (Word, Excel) 

• Je beheerst de Nederlandse taal goed (Engels is een pré) 

• Je bent op zoek naar een leuke afwisselende stage en je wilt veel leren over meerdere 

disciplines 

• Klantgerichtheid is your middle name; je wordt blij van gelukkige en tevreden klanten 

• Je wilt graag werken in de fashion maar je wilt niet in een winkel staan  

• Je snapt processen snel en je bent leergierig   

• Je werkt secuur en je bent erg goed in plannen en organiseren 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIE ZIJN WIJ? 

Makers van moderne bedrijfskleding, dat zijn wij. Wij geloven dat wanneer een medewerker goed 

gekleed en gestyled is, iemand pas echt gelukkig kan zijn op de werkvloer. Wij zorgen ervoor dat 
medewerkers toegang krijgen tot hun maximale potentie en zich gelukkig voelen tijdens werk. 

 
Ons team bestaat uit ongeveer 15 fijne en toegewijde collega’s. We zijn een hecht team en 

voelen met z’n allen verantwoordelijk voor onze klanten. We doen wat we beloven, zijn proactief 
en altijd opzoek naar innovatie.  

 

ONS AANBOD 

Suit Up biedt je een informele, uitdagende en inspirerende bedrijfscultuur waar flexibiliteit, 

initiatief en ambtie wordt gewaardeerd. Je komt terecht in een snelgroeiende organisatie met 
enthousiaste collega’s waarin je de mogelijkheid krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen.  

Stagevergoeding van €200 per maand  

 

REAGEREN 

Solliciteer nu als jij interesse hebt in deze vacature en vertel ons wat je leuk lijkt aan deze stage!  
Stuur dit naar info@suitupnow.nl onder vermelding van ”Stage Commercieel”. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


