
Over IT4Speech 

IT4Speech is een jong (2013), ambitieus en innovatief 

IT-bedrijf. Het bedrijf helpt organisaties met het slimmer 

inrichten van werkprocessen d.m.v. spraakoplossin-

gen. Recentelijk heeft IT4Speech een nieuw Cloud 

platform ontwikkeld, RedSpeak. Dit platform maakt 

het mogelijk om overal, op ieder moment via je 

smartphone in te spreken. Het team van IT4Speech/

RedSpeak bestaat uit 5 personen. Het klantportfolio 

bestaat o.a. uit zorginstellingen, ziekenhuizen, advo-

catenkantoren, en de overheid. IT4Speech is geves-

tigd in Hoofddorp, direct langs de A4, met uitzicht op 

Schiphol. IT4Speech is gemakkelijk te bereiken met het 

openbaar vervoer en de auto vanaf bv. Leiden. 

“Leerzaam, uitdagend, creatief, 

ruimte voor initiatief, informeel 

en leuk! Zo heb ik mijn sales & 

marketing stage bij IT4Speech 

ervaren.” 

Wil je alles weten van wat je te wachten staat als toe-

komstig accountmanager? Wil jij jezelf ontwikkelen in 

B2B sales met een vleugje online marketing? Kies dan 

voor een stageplek bij IT4Speech. Een stageplek bij 

IT4Speech staat in het teken van jouw ontwikkeling. 

Jeroen Witteman vertelt over zijn ervaringen tijdens 

zijn stage.  

Jeroen heeft ruim 4 maanden stage gelopen bij 

IT4Speech op de afdeling Sales & Marketing. De 

verdeling sales/marketing was ongeveer 80/20. 

“De sales activiteiten bestonden vooral uit telefoni-

sche acquisitie en daarnaast klantbezoeken met 

één van de accountmanagers. 

Deze activiteiten heb ik als zeer 

uitdagend en leerzaam ervaren. 

Dit omdat ik acquisitie pleegde 

op moeilijke doelgroepen zoals 

advocaten, artsen en salesma-

nagers. Naast sales heb ik ook een aantal marke-

ting activiteiten uitgevoerd. Zo heb ik mij met na-

me bezig gehouden met SEO en SEA activiteiten 

ten behoeve van de vindbaarheid en usability van 

de websites van IT4Speech,” legt Jeroen uit.  

‘’Bij IT4Speech wordt  

je echt gezien als 

een volwaardige 

medewerker’’  

Begeleiding & ontwikkeling 

Wij zien een stageperiode als een win-win situatie 

waarbij jouw ontwikkeling centraal staat. Tijdens je 

stage word je begeleid door 

één vast en ervaren aanspreek-

punt; je stagecoach. “Wat ik 

prettig vond aan de begelei-

ding is dat op je eerste dag, tij-

dens het ontvangstgesprek, sa-

men met je stagecoach je leerdoelen bespreekt 

a.d.h.v. competenties en punten waarop jij jezelf wil 

verbeteren/ontwikkelen,” licht Jeroen toe. Vervolgens 

vinden er een aantal tussentijdse evaluaties plaats om 

je progressie en verbeterpunten door te nemen. “De 

stage is uitdagend, daardoor is de leercurve groot. Je 

leert o.a. DMU’s in kaart te brengen, gatekeepers te 

passeren en d.m.v. het stellen van de juiste vragen, 

verkoopkansen te creëren,” vertelt Jeroen.  

“Je krijgt bij IT4Speech 

de ruimte om je activi-

teiten zelfstandig uit te 

voeren.” 

Cultuur en beloning 

“Wat mij het meeste aantrekt aan de cultuur is de 

open en informele sfeer. Je wordt overal bij betrokken 

en krijgt echt het gevoel dat je onderdeel uitmaakt 

van het team. En er is zeker ruimte voor plezier. Tussen-

door tijdens het werk maar zeker ook daarna zoals 

bedrijfsuitjes en natuurlijk de vrijdagmiddagborrel,” 

licht Jeroen toe. Bij IT4Speech bepaal je zelf wat je 

verdient. Je krijgt een basisvergoeding en zoals het 

werkt in echte salesfuncties; je wordt beloond voor 

iedere deal die jij sluit. Zelfs deals die binnenkomen tot 

een half jaar nadat je stage is afgelopen. 

Stageprofiel student 
 Salesdrive 

 Ambitieus 

 Affiniteit met IT/Apps/innovaties 

 Wil verder ontwikkelen op het gebied van 

sales 

 Deur-tot-deur/telesales ervaring is mooi 
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