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De organisatie
Bij High5 Products BV (www.high5products.com) ontwerpen en produceren wij 
creatief speelgoed voor winkelketens en groothandels. Wij zijn een fris, jong 
bedrijf die in korte tijd door het behalen van grote successen al uitgegroeid tot 
een team met meer dan 20 collega’s. Samen met ons zusterbedrijf Avec zijn we 
gevestigd in een prachtig pand in hartje Tilburg.
 
Wij zijn specialist in een complexe niche: creatief speelgoed en kinderknutsel. 
Onze productontwikkelingsafdeling volgt de internationale trends op de 
voet en ontwikkeld tientallen innovatieve, nieuwe producten per maand. We 
ontzorgen klanten in het hele proces; het vertalen van een concept idee naar 
een tastbaar item voorzien van passend en sprekend artwork die voldoet aan 
alle speelgoednormen en wettelijke eisen.

Takenpakket
High5 biedt een combinatie van een meeloopstage bij Project Management 
en een relevante HBO-waardige opdracht. Op de afdeling werken 7 Project 
Managers met een HBO of academische opleiding. Als stagiaire Project 
Management ondersteun je de afdeling en ga je bijvoorbeeld prijzen opvragen, 
offertes maken, marktonderzoek doen en producten testen. Later in je stage ga 
je werken in Navision, waarbij je bijvoorbeeld inkoop- of verkooporders inzet.

Gewenst profiel 
Je vindt het leuk om in een internationale omgeving te werken. Je kunt goed 
organiseren en je bent een doener die bergen werk kan verzetten. Je schiet 
niet snel in de stress, ook niet als je 100 dingen tegelijk moet doen. Je bent 
een teamspeler en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel 
Nederlands als Engels.

Stage bij High5
In een snel groeiende organisatie zoals die van ons kunnen wij altijd hulp en 
ondersteuning gebruiken. Je zal in aanraking komen met allerlei verschillende 
taken op het gebied van verkoop, inkoop en marketing die jou een goed 
beeld gaan geven van ons bedrijf, de mensen en de werkzaamheden. 
Je zal plaatsnemen op de afdeling Projectmanagement waarbij je de 7 
projectmanagers en 3 projectassistenten ondersteund. Al sinds de start van 
High5 in 2012 mogen wij stagiaires verwelkomen; en met groot succes! Zowel 
bij High5 als Avec hebben we namelijk heel wat oud stagiaires in dienst.

Sollicitatieprocedure 
De stagevergoeding bedraagt € 300,- bruto per maand. Sollicitatieprocedure 
Stuur je CV met korte motivatiebrief mailen naar hr@avec.nl. 
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