
AFSTUDEEROPDRACHT - HBO
Over de opdracht:
Jouw opdracht is om de Nederlandse IJzerwarenmarkt in kaart te brengen. Door middel van desk- en fieldresearch doe je onderzoek in de 
markt. Met de door jouw bevonden resultaten stel je een rapportage samen, welke jaarlijks geupdate kan worden. Je zult de opdracht voor-
namelijk uitvoeren vanuit ons kantoor in Heerhugowaard, waar je minimaal 3 dagen per week aanwezig bent. 

/ /
Ferney is dé full-service ijzerwaren inkoopcombinatie met sterke eigen merken voor groothandels in de bouw en industrie. Wij leveren diverse 
diensten op het gebied van IT, marketing, logistiek en finance. Ferney biedt een compleet assortiment aan ijzerwaren, gereedschappen, ma-
chines en bouwbeslag aan haar leden. De 50 aangesloten leden hebben ruim 300 vestigingen in Nederland en België en realiseren een omzet 
bij Ferney van circa 250 miljoen euro. Ferney is gevestigd in Heerhugowaard en heeft een magazijn waar 8000 artikelen op voorraad liggen. De 
missie van Ferney is het verbeteren van de continuïteit van de aangesloten leden door het rendement te verhogen. Ferney werkt internationaal 
samen met een krachtige Duitse partner: E/D/E.

Volg jij momenteel een HBO opleiding in de provincie Noord-Holland en ben je op zoek naar een stageplaats om jouw afstudeeropdracht uit te 
voeren? Dan komen wij graag met jou in contact!

Wat bieden wij jou?
• Een uitdagende afstudeeropdracht met veel eigen verantwoordelijkheid
• De kans om te werken binnen een gedreven marketingteam
• Een prettige en informele werksfeer
• Een gezellige vrijdagmiddagborrel
• Een stagevergoeding op basis van 32 uur

JOUW PROFIEL:
• Je zit in het 4de jaar van de HBO opleiding Commerciële Economie of soortgelijk
• Je bent proactief en gaat zelfstandig te werk
• Je bent leergierig en gedreven om nieuwe inzichten te verschaffen
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
• Je bent enthousiast en werkt oplossingsgericht
• Je durft vragen te stellen en gaat planmatig te werk
• Je herkent jezelf in onze kernwaarden hartelijk, ondernemend, meedenkend en weloverwogen
• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de afstudeeropdracht kun je contact opnemen met Robbert de Jong, 
Manager Marketing & Verkoop, telefoonnummer 072-5765067. Je sollicitatie kun je per e-mail 
sturen aan personeelszaken@ferney.nl. 

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