
Wil jij denken en doen? In een leuk team je ervaring uitbreiden en werken aan 
vernieuwende online toepassingen? Kom stage lopen bij CB. CB is al bijna 150 
jaar actief in de logistiek van boeken. Wij komen in de winkelstraat en zorgen 
voor de verzending van boeken die klanten bestellen bij webshops. Ook zorgen 
we voor de verspreiding van e-books en werken sinds een aantal jaar voor de 
zorgsector waar we onze logistieke expertise met veel plezier inzetten. Kom jij 
ons team van 800 collega’s tijdelijk versterken?

Wat ga je doen?
Hoeveel meer of minder van mijn product ga ik verkopen als ik de prijs met x-% verhoog 
of verlaag? Het begrip prijselasticiteit speelt een grote rol bij prijsbepalingen. Wij 
willen onze klanten (in dit geval de uitgeverijen) graag helpen bij deze vraag. Daarom 
willen we een tool ontwikkelen die de klant inzicht geeft in de verwachte effecten van 
prijswijzigingen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de wet op de vaste 
boekenprijs (geldt niet voor e-books en audiobooks) en actieweken door het jaar heen. 

Wordt dit jouw stage bij CB?
Voorspellen met data. 
Aan de slag met prijselasticiteit.



• Je maakt een overzicht van de prijzen en afzet van producten (titels) in het verleden.
• Je gebruikt (o.a.) deze data als input voor het maken van een voorspellingsmodel.
• Je ontwikkelt een tool die inzicht geeft in het verleden en de mogelijkheid heeft 

verschillende scenario’s voor de toekomst in kaart te brengen.
• Je rolt de tool uit naar de gebruikers en analyseert of de uitkomsten toegevoegde 

waarde bieden aan onze klanten.

Dit ben jij
• Je bent (3e of 4e jaars) student aan een IT-opleiding of aanverwant en bent op zoek 

naar een meewerkstage of afstudeeropdracht.
• Je hebt ervaring met Python en/of R.
• Je bent initiatiefrijk, leergierig en wilt jezelf graag ontwikkelen.
• Je kunt zelfstandig werken en hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je kunt goed samenwerken, waarbij je jouw expertise uitwisselt met die van je 

collega’s. 
• Je beschikt over de combinatie van technisch inzicht en het (creatief) kunnen 

ontwikkelen van nieuwe ideeën en oplossingen.
• En: je bent enthousiast.

Dit bieden wij
• Een uitdagende stageplek bij de logistieke expert voor Media en Healthcare.
• Een informele organisatie waar werkplezier centraal staat.
• Goede begeleiding in een omgeving waar je gegarandeerd veel kunt leren en wij van 

jou.
• Flexibiliteit: de invulling, duur en startdatum van de stage is in overleg te bepalen.
• Een mooie stagevergoeding. 

Wil je meer weten of je profiel bij ons achterlaten? Bel of mail met Patricia van der Steen: 
p.van.der.steen@cb.nl / 0345-475405. 

Voor inhoudelijke vragen over de stageopdracht kan je ook contact opnemen met Erik 
de Vries of Deborah de Kruijff van ons Data Science team via pbd-team-datascience@
cb.nl.

Welkom bij CB!


