
Stage Curaçao Studeer jij Commerciële economie, International business, Vastgoed en 
makelaardij of soortgelijke studie dan zijn wij op zoek naar jou. Heb jij altijd al stage 
willen lopen op Curacao. Wij hebben namelijk verschillende stageplekken beschikbaar in 
deze sector. Hiervoor zoeken wij een student die op zoek is naar een leuke en leerzame 
meeloop- of afstudeerstage. Wil jij stage lopen bij een makelaar of groothandel, neem 
dan de rest van de vacature door voor meer informatie. 
Dagelijkse werkzaamheden makelaar: 

• online zetten/updaten listings; 
• meegaan met bezichtigingen; 
• marketing werkzaamheden/ social media bijhouden; 
• eigen project doen binnen bedrijf; 
• office manager en makelaars ondersteunen;• administratieve werkzaamheden. 

Dagelijkse werkzaamheden groothandel: 

• verkopen van bestaande en nieuwe producten van de groothandel; 
• contact met klanten en leveranciers onderhouden; 
• nieuwe bedrijven werven; 
• catalogus maken en updaten; 
• facturen maken in Quickbooks; 
• voorraad beheren in Quickbooks; 
• bestellingen controleren, verpakken en bezorgen; 
• logistiek proces optimaliseren; 
• telefoon- en mailbeheer; 
• marketing en promotie werkzaamheden; 
• tastings organiseren en uitvoeren; 
• meedenken met het bedrijf voor verdere ontwikkeling. 

Bij hard werken hoort hard ontspannen, bij deze stagebedrijven weten ze wat hard 
werken is, maar zij houden ook van hard ontspannen. Ben jij de student die hier bij past. 
Je krijgt tijdens je stage goede begeleiding. Daarnaast staat het stagebedrijf open voor 
jouw inbreng en kunnen stagewerkzaamheden besproken worden. De student krijgt ook 
de mogelijkheid om aan zijn/haar schoolopdrachten te werken. Indien de student een 
scriptie moet schrijven of een onderzoek moet doen, kan dit in overleg. 
Functie eisen: 
Voor deze vacature zijn we opzoek naar een student die commercieel ingesteld is, een 
enthousiaste houding heeft, zich verantwoordelijk opstelt en proactief werkt. Daarnaast 
is het belangrijk dat je service en sales gericht bent of je je hier in wil ontwikkelen. 
Kennis van Social media beheer en Quickbooks is een pré, maar niet verplicht. 
Opleiding: Mbo- of hbo-niveau, Commerciële economie, International business, 
Vastgoed en makelaardij of soortgelijke studie. 
Periode: minimaal 3 maanden 
Stagevergoeding: nader te bepalen 

 


