
 

Vacature Market Intelligence Stagiair 

  
Word jij enthousiast van het verzamelen en analyseren van data? Ben je 

van nature proactief, communicatief sterk en kun je zelfstandig werken? 

Dan bieden wij de perfecte (afstudeer)stage voor jou! 

 
Als Market Intelligence Stagiair ga je meebouwen aan de strategie van ELEQ. ELEQ is actief 

in de internationale energiemarkt. Een dynamische markt welke veel kansen biedt voor onze 

producten. Jij gaat je als Market Intelligence Stagiair richten op het verzamelen en analyseren 

van data om daarmee adviezen uit te brengen over de te volgen strategie voor onze bestaande 

en nieuwe product-marktcombinatie (PMC’s).  

 

Hoe maak je impact? 

 

Je zult werkzaam zijn binnen een compact Marketingteam. Dit heeft als voordeel dat je veel 

ruimte en verantwoordelijk krijgt om impact te maken: 

 

 Op basis van onze strategische positionering verzamel en analyseer jij markt-, 

concurrent- en klantdata waarmee jij bijdraagt aan het versnellen van de 

energietransitie naar groene energie; 

 Als Market Intelligence Stagiair identificeer je markttrends en ondersteun je de 

besluitvorming door een duidelijk beeld van de markt en de verschillende spelers te 

bieden; 

 Je levert trends en inzichten op basis van externe bronnen; 

 Je benoemt adresseerbare markten, concurrentie, markttrends en klantontwikkelingen. 

 Je maakt hierbij onder andere gebruik van de aanwezige kennis binnen onze 

organisatie, bij onze agenten en bij onze klanten; 

 Met jouw analyses help je mee om te bouwen aan ons merk door gerichte analyses 

aan te leveren over bestaande en nieuwe PMC’s; 

 Met jouw analyses deel je belangrijke informatie om onze organisatie en onze agenten 

verder te laten groeien. 

 

Wat ga je doen? 

 

 Je verzamelt en deelt inzichten over trends en veranderingen op bestaande en 

nieuwe markten; 

 Je verzamelt en deelt inzichten over de markt (marktomvang, technologische trends, 

segmentatie, etc); 

 Je verzamelt en deelt inzichten over de klanten (merkvoorkeur, aankoopdynamiek, 

loyaliteit, etc.); 

 Je verzamelt en deelt inzichten over concurrenten (bedrijfsstrategie, 

productintroducties, specificatievergelijkingen, etc); 

 Je geeft aanbevelingen op basis van jouw analyses in een gemakkelijk te 

interpreteren format voor de organisatie. 

 

 



 

 

Wie ben jij? 

 

 Je volgt een marketing gerelateerde opleiding op hbo-niveau; 

 Je beheerst Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift; 

 Je hebt een passie voor market intelligence; 

 Je bent analytisch, proactief en kan zelfstandig werken; 

 Je bent communicatief sterk en resultaatgericht. 

 

Wie zijn wij? 

 

Wij zijn ELEQ; de ontwikkelaar en producent van elektrotechnische componenten voor de 

internationale energiemarkt. Al ruim 75 jaar staat ons familiebedrijf voor vakmanschap en 

expertise in elektrotechnische toepassingen. We ontwikkelen en produceren innovatieve 

producten (in-house) voor onze zakelijke klanten in de energiesector en voor de openbare 

ruimte.  

 

ELEQ is een dynamische organisatie die met haar 200 medewerkers vanuit Steenwijk en 

Kerpen (Duitsland) klaar wil zijn voor markten van morgen, door innovaties van vandaag. 

Meer informatie over ELEQ vind je op www.eleq.com. 

 

Wat bieden wij? 

 

 Stagevergoeding; 

 Laptop van de zaak gedurende de stageperiode; 

 Een dynamische werkomgeving met collega’s van jong tot oud; 

 Een financieel gezonde organisatie met medewerkers die trots zijn op wat ze doen. 

 

Interesse?  

Leuk! We ontvangen graag je cv en motivatie via onze HR Manager Sytske Wagenaar: 

sytske.wagenaar@eleq.com 

Hopelijk tot snel! 

 

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