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STAGE BIJ TRICORP
“Mijn stage bij Tricorp bestond uit het meewerken op de marketingafdeling en het uitwerken
van een onderzoeksopdracht voor mijn studie. Deze opdracht was dan ook het bedrijfseconomische gedeelte van mijn stage. De opdracht die ik heb uitgevoerd is het opstellen van een
kosten- en batenanalyse van de A+A beurs in Düsseldorf, de grootste beurs van Europa op
het gebied van werkveiligheid. Ik heb meegewerkt aan de organisatie van deze internationale
beurs en mocht zelfs 5 dagen mee naar Duitsland, een unieke kans om (potentiële) klanten
te ontmoeten en het resultaat van de organisatie terug te zien. Naderhand bestond mijn opdracht uit het berekenen van de resultaten van beurs. Hoeveel heeft de beurs opgeleverd?
Hoe kunnen we het de volgende keer nog beter doen? Dat waren de voornaamste vragen die
ik heb beantwoord in mijn onderzoek.
Naast het uitwerken van mijn onderzoek heb ik meegewerkt op de dynamische marketing afdeling. Ik kreeg de ruimte en verantwoordelijkheid om verschillende marketing gerelateerde
en administratieve taken uit te voeren. Mijn voornaamste werkzaamheden bestonden uit het
ondersteunen van zowel online, als offline marketingactiviteiten.
Mijn stageperiode bij Tricorp heb ik als zeer prettig ervaren. Tricorp is een dynamisch bedrijf,
waar iedere dag wel iets onverwachts gebeurd. Dit heeft ervoor gezorgd dat mijn stageperiode
bij Tricorp nooit is gaan vervelen. Binnen het bedrijf heerst een echte ‘’team’’ sfeer. Iedereen
werkt hard en is bereid om elkaars fouten te verbeteren, wat zorgt voor een goede werksfeer.
Ik heb veel praktijkervaring op mogen doen bij Tricorp en ontzettend veel geleerd door alles
wat ik heb mogen meemaken: de beurs, meedenken over marketingacties, deelnemen aan
een telefonische verkoopacties en een verkooptraining. Ook heb ik geleerd beter te plannen
door de verschillende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Binnen Tricorp mag je als
stagiair met alles meedoen en wordt je als volwaardig teamlid beschouwt. Daardoor voel je je
als stagiair vanaf het begin welkom bij Tricorp. Al met al dus een hele toffe plek om als stagiair
te beginnen aan je carrière in het bedrijfsleven.

TIPS
Om af te sluiten heb ik nog een aantal tips
voor toekomstige stagiaires bij Tricorp:
Laat je zelf gelden! Tricorp is een bedrijf waar heel veel gebeurd en waar iedereen een mening
heeft. Als je niet meepraat of –denkt, zal je heel snel worden gepasseerd in een beslissing die
gemaakt wordt.
Doe mee met de activiteiten! Tricorp werkt als een team. Als stagiair krijg je zeker de kans op een
plek binnen het team, maar deze moet je wel aangrijpen. Ik heb ervaren dat dit heel makkelijk en
natuurlijk gaat tijdens de teamactiviteiten zoals het sporten op maandagavond of de borrel op
vrijdag.
Ben jezelf! Tricorp is een heel divers team waarin iedereen zichzelf mag zijn. Door jezelf te zijn pas
je daarom ook áltijd in het team.
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