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Waarom StageMax?

Wat is StageMax?

Zo vindt StageMax uw ideale kandidaat

De vier garanties van StageMax

U zoekt naar stagiairs, afstudeerders of starters met een schaars profiel
U wilt starters vroeg aan uw organisatie binden
U heeft weinig of geen ervaring met HBO- of WO-stagiairs
U heeft geen tijd om een goede stagiair, afstudeerder of starter te zoeken
U zoekt stagiairs, afstudeerders of starters van constant goede kwaliteit
U wilt een effectief stage- of startersbeleid opzetten 

Wij komen bij u langs om uw stage, afstudeeropdracht of startersfunctie in 
kaart te brengen. U krijgt gratis en persoonlijk advies over welke studenten het 
beste bij uw opdracht passen.

Wij weten precies hoe wij uw ideale stagiair of starter kunnen bereiken. Per 
stageopdracht of startersfunctie bepalen wij de beste mix voor online en 
offline werving. Wij benaderen studenten actief via online media, trainingen, 
workshops en promobezoeken op hogescholen en universiteiten. 

Alleen de kandidaten die met uw criteria overeenkomen, worden uitgenodigd 
voor een intake met StageMax. De kandidaat die het beste bij uw organisatie 
past, wordt doorgestuurd voor een sollicitatiegesprek.

StageMax selecteert, bemiddelt en begeleidt HBO- en WO-stagiairs, -afstudeerders en -starters die 
passen binnen uw organisatie. Via onze beproefde werkwijze vinden wij snel en adequaat uw ideale 
kandidaat. Dit alles op basis van No Cure, No Pay en met transparante afspraken. 

Kennismaking en gratis advies

Online en offline werving

Sollicitatiegesprekken

U bepaalt zelf of u de kandidaat aanneemt. StageMax werkt altijd op basis 
van No Cure, No Pay. U betaalt dus alleen als u een student van StageMax 
aanneemt. Bovendien betaalt u bij StageMax nooit een aanblijffee. Daarmee 
kunt u kosteloos uw stagiair aannemen na zijn of haar stageperiode. 

De ideale match!

No Cure, No PayMaximaal bereik onder de doelgroep

Gratis persoonlijk advies Transparant - al onze voorwaarden staan op ééééeéen A4' '
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Kostprijsberekening
Risicoanalyses
Interne en externe controle (accountancy)
Financieringsonderzoek
AOIC beschrijvingen

Financieel

Kwaliteitsbeleid en certificeringstrajecten 
(ISO, VCA, HACCP)
Optimalisatie- en procesanalysetrajecten
Strategische beleidsplannen
Internationaal marktonderzoek
Quick scan (organisatieanalyse)
Opzetten risicoinventarisatieprojecten

Bedrijfskunde

Onderzoek en realisatie van logistieke 
procesverbetering
Vervoerlogistiek
Productielogistiek
Magazijn- en voorraadbeheer 
optimalisatie
Exportplan

Logistiek

Opzetten functieprofielen, 
opleidingsbeleid en beoordelingssysteem
Opzetten en implementeren van 
competentiemanagement en 
verzuimbeleid
Opzetten personeelshandboek
Onderzoek arbeidsmarktcommunicatie

HRM    
Opzetten strategisch (online) marketing/
communicatieplan
Opzetten en uitvoeren van (internationale)
marktonderzoeken
Businessplan schrijven voor nieuw product 
of nieuwe dienst
Onderzoek naar klanttevredenheid, imago of 
haalbaarheid van een plan
Salesplan
Brandingplan
Doelgroepanalyse

Marketing & 
C§ommunicatie

Ontwerpen van werktuigbouwkundige 
productvarianten/applicatiebouw
Constructieberekeningen
Ontwikkelen van een werktuig
Ontwikkelen en testen van een prototype
Ontwerpen met tekenprogramma's in 2D 
of 3D (SolidWorks, AutoCAD, Inventor, 
Revit, SolidEdge)
Maken van werk- en 
productievoorbereiding
Embedded Systems (C, C++, FPGA's)
Software voor hardware ontwikkelen zoals 
C, C++, PLC of SCADA

Techniek

ICT
Applicatieontwikkeling (Java, PHP, C#)
Webdevelopment (PHP, Java, C#, Java-
Script)
Mobile development (iOS, Android, Windows 
Phone, Java) 
Front-end development (HTML5, CSS3, 
Javascript)
Database (SQL, NoSQL)
Processen automatiseren 
Selectie en implementatie van 
softwarepakketten
E-commerce vraagstukken 
Online Marketing
Systeembeheer / Security en Netwerk 
vraagstukken (Linux en Windows)




