Hoopman Machines B.V. heeft voor haar groeiende organisatie een vacature voor een:

Stage-/afstudeeropdracht Marketing
Ben jij een HBO Marketing en/of Communicatie student en op zoek naar een uitdagende plek waar jij
jouw marketing skills kan ontwikkelen? En word jij enthousiast wanneer je een bijdrage kunt leveren aan
de merkbeleving en merkbekendheid van ons bedrijf? Dan hebben wij een leerzame stageplek voor jou.
Wat ga je doen?
Je bent onderdeel van het verkoop- en marketingteam. Met de marketing- en contentspecialisten werk
je samen. Onze organisatie groeit razendsnel en ook op het gebied van communicatie liggen er veel
mooie kansen! Zo zitten wij volop in de voorbereidingen voor de lancering van de nieuwe website,
bouwen we ons social media netwerk uit en verrassen we onze doelgroep met creatieve (video)content.
We gaan binnenkort weer deel nemen aan beurzen. Je taken zijn uitvoerend, coördinerend en samen
met collega’s bedenk je innovatieve marketingacties. Genoeg variatie in jouw dagelijkse
werkzaamheden!
Je krijgt goede begeleiding en daarnaast ontvang je een stagevergoeding.
Waar beschik jij over?
•
•
•
•
•
•
•

HBO/MBO+ werk- en denk niveau.
Interesse/affectie voor de agrarische sector.
Initiatiefrijk, creatief en nieuwsgierig.
Hands-on in je mentaliteit.
Goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal.
Nauwkeurig in je werk.
Commercieel ingesteld.

Wat ga je leren?
Je bent onderdeel van het verkoop- en marketingteam. Met de marketing- en contentspecialisten werk
je samen. Onze organisatie groeit razendsnel en ook op het gebied van communicatie liggen er veel
mooie kansen! Zo zitten wij volop in de voorbereidingen voor de lancering van de nieuwe website,
bouwen we ons social media netwerk uit en verrassen we onze doelgroep met creatieve (video)content.
We gaan binnenkort weer deel nemen aan beurzen. Je taken zijn uitvoerend, coördinerend en samen
met collega’s bedenk je innovatieve marketingacties. Genoeg variatie in jouw dagelijkse
werkzaamheden!
Je krijgt goede begeleiding en daarnaast ontvang je een stagevergoeding.
Word jij enthousiast van deze vacature?
Het is een veelzijdige en leerzame (afstudeer) stage waar je ook echt kan bijdragen aan het succes en de
groei van de organisatie. Word jij enthousiast? Bezoek dan onze stand en mail je gegevens naar
personeel@holaras.nl. Wil je meer informatie? Mail dan met Julita Boesveld via j.boesveld@holaras.nl.

