Onderwerp: t.a.v. [vacaturetitel]
Datum: [dag maand jaar]
 
Beste [naam ontvanger],
 
Via deze brief zou ik graag mijn interesse voor de functie [functietitel] aan u kenbaar willen maken en zal ik mijzelf kort introduceren. 
 
Tijdens mijn zoektocht naar een stageplek stuitte ik op [functietitel] op de vacature van [adverteerder] bij [bedrijfsnaam], en heb vervolgens heb geen seconde getwijfeld om te reageren. Momenteel zit ik in de [fase] van de [opleiding/studie] [naam opleiding/studie] aan [onderwijsinstelling]. Om verder te groeien binnen dit vakgebied ben ik opzoek naar een stage die aansluit bij de studierichting [naam specialisatie].

Tijdens mijn studie heb ik verschillende [projecten uitgevoerd/vakken gevolgd] en is mijn interesse voor de specifieke vakken [namen vakken] gegroeid. Tot uiting is gekomen dat deze vakken mij het meest liggen. Tijdens de verschillende projecten heb ik onder andere met de [opdrachtgevers] samengewerkt, ook heb ik eerder stage gelopen bij [bedrijfsnaam]; [omschrijving bedrijf]. Bij alle projecten was ik zeer betrokken bij [relevante onderwerpen]. 
 
[naam opleiding/studie] stelt hoge eisen aan [relevante onderwerpen] waardoor ik altijd [relevante werkgerelateerde toepassing]. De [relevante onderwerpen m.b.t. je opleiding/studie] hebben mij laten wennen om aan [studie gerelateerde opleveringen] te werken, zowel zelfstandig als in teamverband, en voor een (externe) opdrachtgever. Ik heb ruime ervaring met [relevante programma’s, werkstructuur] waardoor ik voldoende kennis heb van [relevante vaardigheden]. Naast mijn studie heb ik verschillende bijbanen gehad als [naam bijbaan]. Hier heb ik geleerd om hard te werken en goed te communiceren met de mensen waarmee ik samenwerk. 
 
Stage lopen bij [bedrijfsnaam] lijkt mij geweldig omdat het werk op jullie website er allemaal even fantastisch uitziet, de cases spreken mij erg aan. Ik weet zeker dat ik bij jullie echt wat bij kan leren. Mijn ervaringen, competenties en interesses sluiten goed aan op de bedrijfsomschrijving van [bedrijf]. [relevante onderwerpen] zijn aan bod gekomen in [relevante projecten]. Daarnaast houd ik van een ambitieuze probleemstelling. [naam specialisatie] is van groot belang voor [relevante sector] en ik wil graag onderdeel zijn van een team dat hier ook zo over denkt. 
 
Ik verwacht dat mijn competenties en ervaringen goed aansluiten op de werkzaamheden als [functietitel/stagetitel]. Ik hoop dat het geschetste profiel aansluit op de stagiaire die wordt gezocht. Uiteraard licht ik met alle plezier mijn motivatie en bijgevoegd cv nader toe in een gesprek.
 
Ik ben direct beschikbaar en bij voorkeur zou ik vanaf [startdatum] starten voor een periode van [aantal] weken.
 
Met vriendelijke groet, 
[voornaam + achternaam]
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