Beste [contactpersoon],
Ik ben [jouw naam], student [richting] aan [school]. Dit schooljaar volg ik mijn master [richting], met
als afstudeerrichting [afstudeerrichting]. Als afsluiter van mijn opleiding ben ik op zoek naar een
stageplaats die me een uitdagende stage kan bieden.
Waarom kies ik nu net [motivatie voorbeeld] om bij te solliciteren?






Paarden en alle mogelijkheden die eruit voortkomen hebben zo’n vijftal jaar geleden mijn
interesse gewekt. Het is ondertussen uitgegroeid tot een passie van mij en om die reden lijkt
[bedrijf], die deze passie duidelijk deelt, me een ideale leeromgeving om mijn kennis verder
uit te breiden.
De indruk die ik kreeg van [bedrijf], na het bezoek van jullie website is dat het een veelzijdige
onderneming is. Het richt zich niet enkel op één zijde van het fokken maar wel op een
volledig totaalpakket dat men aanbiedt aan de klant. Het lijkt mij heel erg interessant om een
project van nul uit de grond te stampen en de evolutie ervan op de voet te volgen met als
einddoel een leuk resultaat af te leveren.
De sprekende sfeer die voortvloeit uit de website en de beelden die gebruikt worden sluit
sterk aan bij mijn teamgeest en sociaal karakter. Ik geloof dan ook dat deze stage het beste
in mij naar boven zou brengen en een ongelofelijk ervaring voor me zou zijn. Hierbij ben ik er
zeker van veel bij te leren tijdens deze periode maar jullie ook heel wat te kunnen bieden.

En zo zal ik [bedrijf] beter maken:
Ik geloof dat wanneer jullie mij aannemen als stagiair er geen moment spijt van zullen hebben, want
ik ben immers in veel markten thuis. Zowel [motivatiebrieven] als [voorbeelden] zijn mijn ding. Maar
dat is niet alles, ook het voederen van paarden, het onderhoud ervan en alles wat te maken heeft
met paarden boeit me uitermate. Bovendien ben ik enthousiast om heel wat bij te leren op allerlei
vlakken. Het ligt in mijn aard telkens opnieuw op zoek te gaan naar uitdagingen waarbij ik nieuwe
dingen leer, wat zeker mogelijk is wanneer ik bij jullie stage zou kunnen lopen.
Het was voor mij niet eenvoudig een stageplaatskeuze te maken die me doorheen mijn stage telkens
opnieuw zal boeien, maar toen ik [bedrijf] ontdekte kwam daar verandering in.
Indien jullie dit jaar nog een stageplaats ter beschikking hebben, stel ik mij graag kandidaat om deze
plaats in te vullen. De stage zou doorgaan van [tijdspanne] en duurt [periode in weken].
Om u een beter beeld van mezelf te geven, stuur ik in bijlage mijn curriculum vitae.
Voor bijkomende inlichtingen betreffende mijn persoon maak ik mij graag vrij voor een persoonlijk
gesprek. Ik kijk alvast heel erg uit naar jullie reactie.

Met vriendelijke groeten,
[jouw naam]

