
Ons hoofdkantoor, gevestigd in Lelystad, is dé hotspot van onze organisatie. Met ruim 100 
enthousiaste collega’s werken we al sinds 1991 aan vooruitstrevende collecties die stijlbewuste 
moeders ondersteunen in “Their path to new life”. In deze groeiende organisatie staat ons sterke 
merkportfolio centraal. Wij bundelen de krachten door het delen van onze technologische kennis, 
weloverwogen keuzes in stijl en passie voor mode op het gebied van zwangerschapskleding, 
babykleding en kinderkleding. Met als doel een waardevolle relatie opbouwen met onze klant 
waarbij we haar zelfvertrouwen geven door zorg, comfort en kwaliteit te bieden tijdens haar 
zwangerschap en moederschap.   
 
In deze inspirerende organisatie ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling, flexibiliteit en uitdaging. 
Niet alleen zodat jij het beste uit jezelf kunt halen, maar ook omdat wij ervan overtuigd zijn dat we 
op deze manier ook het beste kunnen bieden aan onze klant. Wil jij werken voor gave merken als 
Noppies, Supermom, Esprit for mums, Queen mum, Alvi en Imps&Elfs. Solliciteer dan nu! 
 
 

Stagiair(e) ICT 
voor 40 uur per week  

 
Jouw doel: 
Als stagiair(e) krijg je de kans om mee te werken en mee te kijken in de wereld van Noppies. Het 
betreft een echte meewerkstage en geen snuffelstage of afstudeerstage.  
De werkzaamheden die we aanbieden, zijn heel divers en allround. Op deze manier krijg je de kans 
alle eerstelijns voorkomende zaken op te pakken.  
Tijdens jouw stage bij ons ben jij het eerste aanspreekpunt voor al je collega’s. Zo kun je kennis 
maken met de volgende werkzaamheden; 
 

• Aannemen en zoveel mogelijk beantwoorden van telefonische vragen; 

• Beantwoorden en/of doorsturen naar collegae van binnenkomende e-mail; 

• Oplossen van diverse storingen; 

• Informeren van gebruikers over de voortgang van hun melding; 

• Registratie van alle inkomende meldingen; 

• Ondersteuning van collega’s. 

 
Wij vragen:  
 

• Jij bent een energieke student ICT op HBO of minimaal MBO-3 niveau; 

• Je kunt uitstekend overweg met Microsoft Office; 

• Je vindt het leuk om je collega’s te helpen; 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

• Je bent pro-actief en oplossingsgericht; 

• Je hebt passie voor het ICT-vak. 
 
 
Wij bieden: 
Een uitdagende stage in een zeer ambitieus bedrijf, waar je veel kunt leren! Ook bieden wij een leuke 
stagevergoeding. 
 
 



Interesse?  
Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatie met Curriculum Vitae 
naar de afdeling HR, bij voorkeur per e-mail naar sollicitaties@noppies.com.  
Heb je vragen? Wij beantwoorden deze graag. 
 
  
Task International B.V.  
Poseidonweg 17 
8239 DK Lelystad 
T: 0320 - 295600 
E: sollicitaties@nineandco.com 
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