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Weather Impact 

Weather Impact is gespecialiseerd in het analyseren van extreem weer en klimaatverandering. Onze ge-

avanceerde ICT producten en adviesdiensten richten zich op internationale organisaties, die worden beïn-

vloed door extreem weer over de hele wereld. Voor deze klanten ontwikkelen we innovatieve methodes 

om besluitvorming te ondersteunen en risico’s te minimaliseren. Weather Impact biedt een inspirerende en 

creatieve werkomgeving met veel flexibiliteit, uitdagende opdrachten en ruimte voor persoonlijke groei en 

ontwikkeling.  

Naar wie zijn we op zoek? 

We zoeken een enthousiaste student met interesse in de combinatie van landbouw en weer. Je bent bezig 

met een opleiding op het gebied van Economie, Marketing, Bedrijfskunde, Consumentenstudies of verge-

lijkbaar. Van jou verwachten we:  

 Excellente sociale- en communicatieve vaardigheden (Engels en Nederlands)  

 Overtuigingskracht, zelfstandigheid en een professionele uitstraling 

 Ervaring met het doen van marktonderzoek 

 Een flexibele instelling die past bij een jong bedrijf 

 

Korte samenvatting van de opdracht 

Weather Impact heeft een aantal innovatieve ideeën over het inzetten van informatie over het weer bij 

het maken van beslissingen in de agrifood-business. Een voorbeeld hiervan is ons product “Grape Com-

pass”, hierbij worden wijnboeren geholpen om ziekte risico’s te verminderen in hun bedrijfsvoering. Maar 

ook kunnen onze slimme weer-algorithmes inkopers helpen om in te schatten welke partijen waar op de 

markt komen, of grote telers helpen om de juiste keuzes te maken. Het doel van deze stage opdracht is 

om de Nederlandse markt te verkennen en in kaart te brengen welk type klant behoefte heeft aan deze 

producten. Onze producten zijn internationaal, dus we verwachten vooral interesse van bedrijven met ves-

tigingen, partners of activiteiten in het buitenland. Eindresultaat van de opdracht is inzicht in de proble-

men en uitdagingen van de klant op het snijvlak van voedsel, landbouw en weer. De minimale duur van 

deze opdracht is drie maanden.  

 

Wat bieden we? 

Bij Weather Impact krijg je veel ruimte voor initiatief en de ontwikkeling van je eigen ideeën. We zijn een 

jong bedrijf en werken in een internationale omgeving met een toegewijde groep collega’s. Ons gezellige 

kantoor is op loopafstand van station Amersfoort en we serveren uitstekende koffie. 

 

Geinteresseerd? 

Voor meer informatie over Weather Impact, kijk op www.weatherimpact.com. Als je geïnteresseerd bent 

in deze opdracht, neem contact op met Saskia van Pelt en stuur een CV en motivatie-brief naar in-

fo@weatherimpact.com. Telefonisch contact kan op 033– 4753535.  
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