
 
 

Marketing stage 
Uitdagende marketing stage bij snelgroeiende online recruitment start-ups TheInsideCoach.nl 

en ConsultancyExit.nl 

 

Propositie 

● Word onderdeel van een jong team bij dynamische, innovatieve start-ups in Amsterdam 
● Leer de meest innovatieve technieken en best practices op het gebied van digital 

recruitment marketing  
● Krijg de ruimte voor eigen creativiteit en verantwoordelijkheid, met zeer veel ruimte 

voor eigen initiatief 
● Werk direct met de oprichter van het bedrijf (oud McKinsey consultant) en recruitment 

consultant 

Locatie kantoor: Herengracht 450, Amsterdam 



 

Bedrijfsinformatie 

TheInsideCoach.nl is een snelgroeiende startup op het gebied van strategie consultancy 
(campus) recruitment. Het is opgericht door ex McKinsey consultant en Managing Director bij 
Rocket Internet Peter Zeeuw van der Laan. We helpen klanten als McKinsey, BCG en 
SparkOpimus op het gebied van consultancy entry recruitment (junior en senior). 

The Inside Coach is onderdeel van een groep recruitment bedrijven die in hetzelfde pand zijn 
gevestigd (incl. ConsultancyExit.com). Tijdens deze stage zul je in overleg ook betrokken worden 
deze andere bedrijven waardoor je verschillende bedrijven te zien kan krijgen. In totaal werken 
hier rond de 10 mensen.  

ConsultancyExit.com is een online platform waarmee we strategy consultants op een voor hen 
efficiënte en gebruiksvriendelijke manier toegang bieden tot relevante vacatures. Kandidaten 
kunnen vacatures filteren op basis van voor hen relevante criteria (type functie, industrie, 
locatie etc.). Daarnaast produceren en verzamelen we relevante informatie en kennis om 
kandidaten te helpen bij hun oriëntatie en keuze. Dit bedrijf wordt geleid door Peter Zeeuw van 
der Laan een voormalig Roland Berger consultant Maarten van der Kwaak. 

Onze cultuur zouden we beschrijven als innovatief, commercieel, ondernemend en 
constructief. Onze jarenlange ervaring in de top van professional services proberen we zo veel 
mogelijk mee te nemen in ons bedrijf met een constructieve feedback cultuur en een hoog 
ambitieniveau. 

Begin 2018 heeft Valentijn Doffegnies ons team versterkt als recruitment consultant, en heeft 
Uros Zver zich bij het ConsultancyExit.com team gevoegd als senior consultant executive 
search. 

 

Peter Zeeuw van der Laan          Valentijn Doffegnies 

LinkedIn       LinkedIn 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.linkedin.com/in/peter-zeeuw-van-der-laan-91114b15/
https://www.linkedin.com/in/maarten-van-der-kwaak-0bb20127/


Verantwoordelijkheden 

Afhankelijk van je interesses en capaciteiten maken we samen een uitdagende en leerzame 
stage voor jou. Dit zou kunnen gaan om werkzaamheden als: 

● Verder uitwerken en verbeteren van onze online propositie, inclusief het meewerken 
aan strategy consultancy case interview oefenmateriaal en het schrijven van andere 
artikelen 

● Online en social media marketing: het uitbreiden van de online exposure van 
TheInsideCoach.nl en ConsultancyExit.com 

● Accountmanagement activiteiten voor het verbeteren en uitbreiden van ons 
ledenbestand 

● Verbeteren van ons content management en optimalisatie voor Google (SEO), door 
middel van bv. Interviews met (oud) consultants van McKinsey, BCG en Strategy& 

● Specifieke vaardigheden leren we je aan (e.g., WordPress, online marketing, etc. indien 
benodigd), motivatie en talent vinden we belangrijker. 

● Andere innovatieve ideeën vanuit jou; eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd! 

Requirements 

● Motivatie om veel te leren op het gebied van ondernemen, (online) marketing of 
strategie consultancy 

● Gedreven om samen met ons deze twee snelgroeiende bedrijven verder op te bouwen 
● Brede ontwikkeling naast studie 
● WO niveau 
● Minimaal 3 dagen in de week beschikbaar waarvan 2 bij ons op kantoor in Amsterdam 

 

 


