
	  
 
	  
	  
VACATURE SALES & MARKETING STAGIAIR BIJ LEAPFROG 3D PRINTERS  / 2016 
 
Omschrijving stageplaats  
Zoek je een stage in een jong, snel groeiend bedrijf met informele sfeer en veel ruimte om je ideeën kwijt te 
kunnen? Dan zit je bij ons op je plek. Leapfrog is een innovatief bedrijf, waar ruimte is voor eigen initiatief en 
waar goede ideeën worden gerealiseerd. Zelfstandig werken staat voorop en de lat ligt hoog.  
 
Per direct hebben wij een uitdagende stageplaats beschikbaar.  
 
Bedrijfsprofiel 
Leapfrog is een bruisende en snelgroeiende internationale scale up (50 werknemers) gevestigd in Alphen 
aan den Rijn. Onze onderneming heeft als kerntaken het ontwerpen, produceren en verkopen van 
professionele en semiprofessionele 3D printers, die gebruikt worden binnen verschillende doelgroepen 
waaronder Architecten, Engineers en Educatieve instellingen.  
 
Werkzaamheden 
Wij zijn op zoek naar een stagiair die het leuk lijkt om werkervaring op te doen, door ons team te 
ondersteunen en die hierbij natuurlijk ook de nodige begeleiding mag verwachten. Daarbij stellen wij 
voldoende tijd beschikbaar om aan een relevante stageopdracht te werken. Werkzaamheden naast een 
opdracht zijn: 

• Ondersteunen op zakelijke acties (sales & marketing) 
• Ondersteunen op zakelijke klantcontacten (sales)  
• Marketingresearch, zoals propositie, doelgroep, leadgeneratie (sales & marketing) 

 
Stageopdracht: 
Leapfrog kan haar (toekomstige) sales verhogen door een nauwere relatie aan te gaan met haar klanten en 
deze relatie ook te onderhouden. Momenteel worden bestaande klanten enkel geïnformeerd via een online 
nieuwsbrief.  
 
Een manier om de band met klanten te versterken is via servicecontracten waarmee periodiek onderhoud 
aan de printer wordt uitgevoerd. Deze contracten kunnen er voor zorgen dat klanten tevreden blijven over 
hun producten en het periodiek langs gaan bij de klant kan waardevolle contactmomenten creëren, zeker als 
daar bijvoorbeeld trainingen of een voorlichtingsmomenten aan gekoppeld kunnen worden. Directe verkopen 
worden eveneens gestimuleerd door de jaarlijkse of maandelijkse betaling van het onderhoudscontract. 
Tevens biedt een contract de gelegenheid om de klant periodiek te bevoorraden met nieuwe materialen.  
 
Het doel van de stage opdracht is het opstellen van plan van aanpak voor het aanbieden van 
onderhoudscontracten binnen de Benelux en de gedeeltelijke implementatie hiervan.  
 
Wij bieden  

• Een leerzame stage  
• Duur van de stage is 4 tot 6 maanden  
• Een uitstekend werkklimaat voor een stagiair en kans op een baan na de stageperiode.  

 
Vereisten 

• Je volgt een HBO opleiding International Business and Management, Commerciële Economie, 
Marketing Management of vergelijkbaar (bij voorkeur 3de jaars) 

• Op HBO niveau Engels spreken en schrijven  
• Affiniteit met 3D printen is een pré  
• Zeer gemotiveerd   

 
Interesse in een stageplaats? Stuur dan je CV en Motivatie naar (Dhr.) f.valkenburg@lpfrg.com 
	  


