
Professional Traineeship - Commercieel 

Wil jij ons assortiment groente & fruit en non-food bepalen en inkopen bij de leverancier? Wil 

jij bijdragen aan promoties in onze campagnes (zoals Delicieux en de Italiaanse weken)? En 

wil jij er aan bij dragen dat iedereen binnenkort ook onze online shop kent en wij onze klanten 

nóg beter kunnen bedienen? Dan is dit jouw ultieme kans! 

 

Jouw rol 

Binnen het commerciële gedeelte van onze organisatie staan product, prijs, promotie en plaats 

centraal. Hier wordt het gehele assortiment bepaald, ingekocht en gecommuniceerd naar de 

klant: van het onderhandelen met leveranciers, productontwikkeling en category management, 

tot aan het op de markt brengen van verbeterde en nieuwe producten in het filiaal. Ook online 

willen wij onze klanten uiteraard de perfecte winkelervaring bieden. Hier kun je als trainee 

meewerken aan verschillende digitale innovaties binnen Lidl die bijdragen aan onze 

omnichannel strategie.  

 

HET TRAINEESHIP 

• Basisfase: In deze fase krijg je een helder beeld van de commerciële organisatie van 

Lidl Nederland en inzicht in de synergie tussen Inkoop, E-commerce, 

Actiemanagement Inkoop, Marketing en Verkoop. 

• Ontwikkelfase: door praktijkervaring en het uitvoeren van verschillende projecten 

krijg je een goed beeld van de verschillende afdelingen betrokken bij jouw traineeship. 

Gedurende het traineeship doorloop je een uitgebreid trainingsprogramma gericht op 

je eigen persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. Je wordt intensief begeleid in je 

ontwikkeling door een professionele coach. Intervisiebijeenkomsten met andere 

trainees vinden regelmatig plaats om ervaringen uit te wisselen en om van elkaar te 

leren. 

• Verdiepingsfase: In deze fase wordt bepaald welk uitstroomprofiel na je traineeship 

het beste bij jou past. Afhankelijk van die uitkomst geven we samen met jou het 

traineeship verder vorm. Binnen het Professional Traineeship stroom je in principe uit 

in de rol als specialist op de afdeling waar je werkzaam bent op het hoofdkantoor. 

Jouw profiel 

• Afgeronde HBO of Universitaire Master, richting (Commerciële) Economie, Marketing, 

Sales, Supply Chain, Business Administration of vergelijkbaar. 

• 0-2 jaar werkervaring. Leidinggevende ervaring of een rol waarin jij het voortouw hebt 

genomen zien wij graag terug in jouw profiel.  

• Je bent scherp in de onderhandeling en haalt hier zichtbaar energie uit. 

• Je hebt gevoel voor ondernemen, bijvoorbeeld door ervaring met een eigen bedrijf. 

• Met jouw gedreven mentaliteit ga je voor het allerbeste resultaat. 

• Je kunt ideeën goed overbrengen en krijgt anderen gemakkelijk mee. Je neemt graag het 

voortouw en bent een aanjager. 

• Tijdens jouw studie heb je niet stilgezeten. Wij zien graag een praktische ervaring zoals 

een relevante stage of bijbaan terugkomen, bijvoorbeeld op het gebied van category 

management, inkoop of marketing. 



Wij bieden 

• Een unieke kans om te bouwen aan jouw ontwikkeling binnen de snelstgroeiende 

retailer van Nederland.  

• Een combinatie van ‘learning on the job’, en een uitgebreid ontwikkel- en 

opleidingsprogramma. 

• Goede arbeidsvoorwaarden met een marktconform salaris. 

Solliciteren 

Heb jij de drive om het maximale uit jezelf halen binnen een snelgroeiende retailer? Start dan 

je carrière bij Lidl als Commercieel Trainee. We zien jouw sollicitatie graag uiterlijk 16 

december tegemoet!   

 

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar werken@lidl.nl 

 


