
 

 

Stageplekken bij T.O.M. bv 

Bij T.O.M. bv zijn we regelmatig op zoek naar stagiaires voor diverse afdelingen. Wil jij leren van 

ervaren professionals in de e-commercebranche? Lees dan hier wat wij je als stagebedrijf kunnen 

bieden. 

 

Stageplaatsen 

Binnen onze organisatie hebben we acht afdelingen: inkoop, marketing, content, development, 

sales/aftersales, distributie, finance en B2B e-commerce. Tijdens je stageperiode krijg je een kijkje in 

de keuken bij één van de snelst groeiende e-commercebedrijven van Nederland. Je werkt mee met de 

dagelijkse processen en denkt ook na over hoe we deze kunnen verbeteren. Je bent niet de 

koffiehaler, maar een echt onderdeel van onze organisatie. Zo ontwikkel jij je binnen jouw vakgebied 

en doe je relevante werkervaring op. 

 

Waar kom je te werken 

Tom Omnichannel Management bv is een snel groeiend, ambitieus en ondernemend familiebedrijf. 

Dertien jaar geleden begonnen we met een kleine fietsenwinkel in Tilburg. Inmiddels zijn we 

uitgegroeid tot een internationaal e-commercebedrijf met acht webshops, meer dan 150 gezellige 

collega’s, een assortiment van ruim 100.000 producten en nog steeds die ene fietsenwinkel waar het 

allemaal mee begon. We zijn een no-nonsens familiebedrijf waar iedereen meetelt, er ruimte is om je 

persoonlijk te ontwikkelen en waar een goede werksfeer belangrijk is. We zijn open naar elkaar en 

werken hard, maar ontspannen ook door regelmatig een toffe activiteit te organiseren. 

  

Wat moet je kunnen 

 Je volgt een mbo-, hbo-, of wo-opleiding. 

 Ervaring is geen vereiste, ambitie in de e-commerce wel. 

 Je hebt affiniteit met producten in de vrijetijdssector. 

 Je werkt gestructureerd. 

 Je werkt graag samen in een team, maar kunt ook zelfstandig werken. 

 Je bent kritisch op jezelf. 

 

Wat staat daar tegenover 

 De kans om jezelf te ontwikkelen binnen jouw vakgebied. 

 Je leert van ervaren professionals uit de e-commercebranche. 

 Je wordt onderdeel van een snel groeiende e-commerce-organisatie. 

 Familiaire en informele werksfeer met een open cultuur.  

 

Volg jij een mbo-, hbo-, of wo-opleiding en zoek je een uitdagende stage? Stuur jouw motivatie en cv 

naar tom@tom-bv.com, dan kijken wij of we een passende stageplaats voor je hebben. 
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