
   

 
 

StagePitch, dé pitch naar de ideale stage! 

 

 
 
Voordelen 

• U bespaart veel tijd: Waar u anders vele tientallen algemeen opgestelde motivatiebrieven en 
cv’s ontvangt, die u allemaal door moet nemen, ontvangt u nu relatief minder pitches, maar 
wel specifiek gericht op uw organisatie en probleemstelling. 

• U betaalt pas bij resultaat: In tegenstelling tot een advertentie betaalt u pas op het moment 
dat studenten gepitcht hebben op uw stage en u deze pitches wilt inzien. 

• Overzichtelijk: U ontvangt een emailnotificatie wanneer er gepitcht is op uw stage. U 
ontvangt de pitches niet in uw mailbox maar juist overzichtelijk bij elkaar op de site. 

• Exposure: U krijgt een eigen bedrijfspagina waar al uw stages, projecten en gegevens helder 
bij elkaar staan. Ook wordt bij uw stage uw bedrijfsnaam, locatie, logo en website vermeldt. 

 
 
Kosten 
Op StagePitch betaalt u met PitchPoints. Met 1 PitchPoint koopt u alle pitches die op uw stage zijn 
ingezonden én u ontvangt van 3 studenten van uw keuze de contactgegevens. Deze studenten kunt u 
vervolgens uitnodigen voor een gesprek en eventueel aannemen voor de stageplaats. Een PitchPoint 
kost € 250,- dit is dus het totaal aan kosten per stage. Koopt u er meerdere, dan krijgt u korting! 
 

 

Kleine Vergelijking 
 StagePitch StageMotor StagePlaza 
Ontvang ideeën van potentiële 
stagiairs    

Pas betalen bij resultaat 
   

Bespaar tijd: ontvang alleen pitches 
van gemotiveerde studenten    

Sollicitatie & motivatiebrief 
   

Eenvoudig overzicht van alle 
studenten en hun pitches    
 

Wat kan StagePitch voor uw bedrijf betekenen? 
StagePitch vereenvoudigt en verkort uw zoektocht naar een gemotiveerde stagiair. Plaats uw 
stage in de vorm van een probleemstelling op de site en ontvang hierop pitches van studenten. 
Omdat de student moet pitchen, zal hij/zij zich automatisch beter verdiepen in uw bedrijf en 
branche. U kunt dus op voorhand al zien wat een student in huis heeft. 
 
StagePitch vormt hierdoor een filter tussen uw bedrijf en potentiële stagiairs: de meest 
getalenteerde en gemotiveerde studenten blijven over. Wanneer u gebruikt maakt van onze 
videopitch methode, ziet u direct wat u in huis haalt! Check StagePitch.nl 

http://stagepitch.nl/bedrijven

