
 
 
Waar: Omgeving Amsterdam 
Uren per week: 40 
Denkniveau: HBO 
 
G’nger – a bottle of good mood. G’nger is pure gembersap om je leven te voorzien van pit. 
Het team van G’nger bestaat uit succesvolle founders van impactvolle (plant-based) food 
bedrijven. Je bent dus verzekerd van een geweldige leerschool! Tijdens deze meeloopstage 
word je breed ingezet en leer je in korte tijd enorm veel over het uitrollen en optimaliseren 
van een business strategie bij G’nger. Tijdens jouw stage ben je een belangrijk onderdeel van 
ons team en kan je grote impact maken. 
 
Voel jij je aangesproken om je aan te sluiten bij onze missie? Lees dan snel verder! 
 
Wat je gaat doen: 

• Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van de sales strategie en uitrollen van 
G’nger in de speciaalzaken; 

• First-in-line aanspreekpunt; 
• Sales verhogen in samenwerking met de marketingmanager (inclusief campagnes en 

ads); 
• Klantgedrag, concurrenten en andere gegevens analyseren om belangrijke inzichten 

te verschaffen en beslissingen te nemen; 
• G’nger vertegenwoordigen op vakbeurzen en events; 
• Helpen bij het organiseren van events & merchandise van winkels. 

 
Wie zoeken we? 

• Een bikkel! Die graag met ons bedrijf meegroeit. Jij bent altijd bereid om twee 
stappen extra te zetten, om zo je doel te behalen. 

• Je vindt het leuk om met mensen in contact te zijn en je bent super sociaal. 
• Je hebt een commerciële instelling en houdt ervan om doelen na te streven. 
• Je bent ambitieus, proactief en hebt geen zin om elke dag je uren bij te houden, maar 

wel om een goede portie verantwoordelijkheid te nemen.  
• Je vindt het leuk om te werken in een klein team van een start-up. 

 
Team: 
Je werkt samen met een klein team om de wereld gezonder te maken en een boost te geven 
met onze gembershots.  
 
Wij vragen: 

• Hbo-denkniveau 
• Hands on mentaliteit 
• Een rijbewijs, zodat je overal naartoe kan rijden 
• Je spreekt vloeiend Nederlands (Engels is een pré). 
• “Nee dat kan niet’’ beantwoord jij met; gaan we fixen 



• Het liefst ben je per begin september beschikbaar 
 
Wij bieden: 

• Gratis Gembershots  
• Stagevergoeding van €350 op basis van een 40-urige werkweek.  
• Een gedreven team 
• Een kans om mee te kijken bij een start-up 
• Ervaring die je helpt naar een hoger niveau 
• Een supergezellige sfeer op kantoor, maar mocht je een keer thuis willen werken is 

dat geen probleem. Wij zijn flexibel als jij dat ook bent! 
 
Ben jij er klaar voor? Mail jouw motivatie + CV naar sam@gnger.nl 


