
IT stage lopen bij een baanbrekende startup in de deeleconomie, bij Schiphol?

Wie zijn wij?
ParkFlyRent biedt een unieke dienst: door het delen van auto's gaan we er allemaal op vooruit. 

• Bij ons parkeren vakantiegangers gratis hun auto in de buurt van Schiphol. In ruil daarvoor verhuren wij
die auto tijdens hun vakantie aan andere vakantiegangers, keurig netjes verzekerd. 

• De autobezitter krijgt een gewassen auto terug en deelt mee in de opbrengst.  Huurders betalen bij
ParkFlyRent gegarandeerd 25% onder de prijs van bedrijven als Hertz, Budget en Sixt. 

• En  tenslotte  dragen  we  10%  van  onze  winst  af  aan  Wakibi,  dat  microfinanciering  verstrekt  aan
ondernemende mensen in ontwikkelingslanden om op die manier armoede te bestrijden. 

Zo creëren we een nieuw en sociaal verdienmodel en vernieuwen in twee grote en moeilijke vechtersmarkten
tegelijk. Ons kantoor is in Schiphol-Rijk, goed bereikbaar met OV en auto.

Wat bieden we je?
Bij ons ben je een volwaardig lid van het team, met alle rechten en plichten die daar bij horen: wij doen niet aan
koffiestages, meeloopstages of kopieermachinestages. Jouw stage moet jou immers veel leren en daarnaast onze
klant blij maken. ParkFlyRent is een platte organisatie waarbij iedereen in dienst staat van de klant: of je dus
administratief medewerker, directeur of stagiair bent, iedereen helpt klanten en is van nature gastvrij. Tijdens je
stage zul je incidenteel operationeel meehelpen, maar ben je het grootste deel van de tijd met een pittige en
leerzame stageopdracht bezig. De CEO en oprichter van ParkFlyRent zal je stagebegeleider zijn. 

Jouw opdracht: wij hebben  net een volledig eigen IT platform gebouwd op het BettyBlocks systeem, wat vraag
en aanbod aan elkaar verbindt, met uitgebreide functies zoals CRM, facturatie en APIkoppelingen met externe
saleskanalen. Hier bouw jij nieuwe, slimme functionaliteiten op, zoals een automatische smsfunctie die huurders
een smsje stuurt zodra hun vlucht geland is, en een interne app voor de inname en uitgave van auto's. Zoals
gezegd doen we niet aan koffiestages, dus wat je bouwt mag je ook tijdens je stage live zetten natuurlijk.

Liever frontend bouwen, of heb je andere ideeën hoe je stage in te delen? We denken graag met je mee om zo
een interessante en leerzame stage te creëren.

Zijn wij jouw perfecte stagebedrijf?
Dat kun jij  alleen bepalen natuurlijk,  maar we bieden je wel een unieke kans om onderdeel te zijn van een
snelgroeiend team van gedreven professionals.  We zijn onderdeel van de deeleconomie net als bijvoorbeeld
AirBnB & Peerby, die wereldwijd zeer in de belangstelling staat. Daarnaast vallen we veelvuldig in de prijzen (o.a.
de Junior Mercator Award, twee keer de ANWB Duurzame Mobiliteitsprijs en de Athlon Smart Mobility award,
plus finalist van New Venture en de Accenture Innovation Award).

Ben jij onze ideale stagiair(e)?
Werken bij ParkFlyRent betekent werken in een hectische omgeving waar je goed met verandering om moet
kunnen gaan; eigenschappen die je goed van pas zullen komen zijn zelfstandigheid, pro-activiteit, optimisme, een
open  karakter,  leergierigheid  en  gastvrijheid.  Beheersing  van  de  Engelse  taal  is  een  voordeel  aangezien  je
regelmatig  met  buitenlandse  klanten in  contact  bent.  Beschik  je  over  een  rijbewijs  en  wil  je  minimaal  vier
maanden (we zijn flexibel in de start en eind datum) bij ons (fulltime) stage lopen? Neem dan contact met ons op
en word ons nieuwste teamlid.  

Vragen/solliciteren? 
Stuur ons een mailtje met jouw motivatie en je CV: pieter@parkflyrent.nl, of bel ons op 020-2616008
Bonuspuntje scoren? Verwerk het  woord 'deelfanaat'  in je  sollicitatie,  dan weten we dat je  de moeite hebt
genomen goed te lezen. We horen graag van je! 


