STAGE

Stagiair/afstudeerder
Oil and Gas
WAT GA JE DOEN
Als stagiair / afstudeerder zul je de gebruikers van meetinstrumenten in de olie- en gassector in kaart brengen.
Dit beslaat onder andere Petrochemie en Chemie, en voor alle segmenten zowel opslag, overslag, distributie
(Business to Business) als bewerking. Daarnaast zul je de segmentering van deze markt onderzoeken. Je brengt
de behoefte in kaart op het gebied van “metering” (alles wat met meten, meetapparatuur en processing van
meetgegevens te maken heeft) en creëert zicht op de toekomstige vraag in gerelateerde gebieden zoals
interoperabiliteit, security, piping, lekkages, auditing en onderhoud. Het onderzoek zal zich richten op de WestEuropese markt en met name Nederland, Vlaanderen, Duitsland en Groot-Brittannië. Retail (Business to
Consumers) is geen onderdeel van deze opdracht.
In overleg met je stagebegeleider vanuit NMi doe je zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek naar de
volgende zaken binnen de hierboven beschreven doelgroep:
1. Welke functies, posities zijn verantwoordelijk voor “metering”?
a. Wat zijn hun drijfveren?
b. Door wat en wie worden ze beïnvloed?
2. Wat verwacht de doelgroep van NMi?
a. Kent de doelgroep NMi?
b. Zijn ze bekend met de diensten van NMi?
c. Sluiten de diensten van NMi aan op de behoeftes van de doelgroep?
Als resultaat komt er een gedegen onderzoeksresultaat met conclusies en aanbeveling.
WAT VRAGEN WIJ VAN JOU
Je studeert commerciële economie of technische bedrijfskunde en hebt affiniteit met techniek en de olie- en
gasmarkt. Je vindt het leuk om onder leiding van een mentor deze markt uitgebreid in kaart te brengen. Af en toe
ga je met collega’s van NMi mee naar klanten. Vanzelfsprekend is je beheersing van de Engelse en Nederlandse
taal uitstekend.
WAT MAG JE VAN JE WERKOMGEVING VERWACHTEN
NMi is een klantgerichte organisatie waar techniek en service de boventoon voeren. Je collega’s zijn betrokken en
gemotiveerd en geven je de ruimte om je ideeën en initiatieven te verwezenlijken. De uitkomst van jouw
onderzoek zal als basis dienen voor de verdere marktbenadering van NMi in dit segment.
INTERESSE?
Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! Stuur je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@nmi.nl t.a.v.
Irma Hermelink. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Meer informatie over NMi vind je op www.nmi.nl.
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