Stage bij DIMMbizz
Eind 2020 heb ik vier maanden stage mogen lopen in het kader van de Bacheloropleiding
Bedrijfsmanagement. Ik heb veel geluk gehad dat ik deze kans heb gekregen, want het vinden van
een stage tijdens Covid-19 was niet gemakkelijk. Tijdens mijn ervaring in Goes mocht ik meelopen
met Marcel, de Marketing & Sales Manager van DIMMbizz. Hij heeft mij een kijkje gegeven in zijn
werkzaamheden en samen hebben we een mooi project uitgewerkt. Helaas was het niet mogelijk
door de coronamaatregelen om met hem mee te gaan tijdens een klantenbezoek, maar toch heb ik
het bedrijf en de werkzaamheden goed mogen leren kennis.

De fijne sfeer
Tijdens mijn stage ging ik met veel plezier naar kantoor. Er heerst een prettige sfeer en iedereen kan
het goed met elkaar vinden. De taken zijn goed verdeeld, iedereen weet wat er van hem of haar
verwacht wordt en je hoeft als werknemer niet bang te zijn om een ander om hulp te vragen.
Hierdoor had ik al snel mijn plek gevonden en voelde ik mij geen buitenstaander. Ik vond het erg leuk
en leerzaam om samen te werken met verschillende mensen uit het bedrijf en ben blij met de
resultaten die we samen hebben gehaald. Ik wist vóór mijn stage niet of een
bedrijfsmanagementstudent wel paste bij een softwarebedrijf, maar het tegendeel was snel
bewezen. Mijn gebrek aan kennis van de spa en leisure wereld speelde geen rol bij mijn taken, noch
bij de omgang met collega’s.

Leerproces
Bij DIMMbizz heb ik niet alleen veel geleerd over xPlan en de werkwijze van het bedrijf, maar ook
veel over mijzelf. Dankzij de feedback van Marcel heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen en neem ik een
aantal punten mee die ik in mijn verdere loopbaan kan gebruiken. Het was erg interessant om te zien
hoe allerlei aspecten van mijn studie aan bod komen in de praktijk. Het takenpakket van Marcel was
dan ook gevarieerder dan ik in eerste instantie dacht, net zoals de skills die daarbij nodig zijn. Als
onderdeel van mijn opleiding moest ik ook een thesis schrijven. De informatie en tips die ik vanuit
DIMMbizz kreeg kwam hierbij erg goed van pas en droegen bij aan dit belangrijke onderdeel van mijn
studie.

Graag wil ik het hele team van DIMMbizz bedanken voor de fijne tijd die ik heb gehad. Dankzij jullie
heb ik een leuke eerste werkervaring opgedaan en de skills van mijn studie in de praktijk kunnen
verbeteren. Ik kijk terug op een uiterst leuke en leerzame periode en hoop jullie in de toekomst nog
eens op mijn pad tegen te komen! Veel succes met de uitbreiding van jullie bedrijf naar Frankrijk.
Deze stap biedt veel kansen en uitdagingen waarvan ik zeker weet dat DIMMbizz een succesvol
resultaat zal maken!

