HBO stagiaire Marketing & Communicatie
De Codema Systems Group is een holdingmaatschappij bestaande uit vier afzonderlijke ondernemingen
te weten HAWE, WEVAB, B-E De Lier, en SDF. Iedere onderneming is uniek en kent haar eigen
discipline. Codema Systems Group timmert internationaal zeer succesvol aan de weg en levert innovatieve logistieke systemen, management- en besturingssoftware, irrigatie en elektrotechnische oplossingen en (op maat gemaakte) producten voor de (glas)tuinbouw. Gezamenlijk een onverslaanbaar team.
Jouw rol
We zijn op zoek naar creatieve en energieke stagiaire die onze marketing en communicatieafdeling
komt versterken. Ben jij creatief, zelfstandig en energiek en hou je ervan om alles tot in de puntjes te
regelen? Heb je commercieel inzicht, ben je zelfstandig en leergierig en durf je out-of-the box
te denken? Dan is dit de stageplek waar jij naar op zoek bent!
Jouw profiel:
• Je volgt een Hbo-opleiding (Marketing of Communicatie)
• Je hebt een vlotte pen, schrijft foutloos Nederlands en kunt goed overweg met de Engelse taal
• Je kunt uitstekend de weg vinden met de volgende programma’s; Adobe, InDesign, Illustrator of
Photoshop
Wat je gaat doen/ leren:
• Ondersteunen bij het organiseren van beursdeelnames en events
• Uitvoeren van communicatie-uitingen voor events en andere offline marketing activiteiten
• Ontwerpen van advertenties, leaflets e.d. in InDesign
• Verzamelen en creëren van pakkende content voor de social media kanalen en beheren en
optimaliseren van de deze kanalen
• Content schrijven voor website(s) en andere online media
• Diverse ondersteunende taken voor het marketingteam
Waarom een stage bij Codema?
Wij bieden je een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende, internationale en dynamische onderneming waarin eigen initiatief, creativiteit en flexibiliteit in hoge mate op prijs wordt gesteld;
je komt te werken in een superleuk en enthousiast team. Je ontvangt een stagevergoeding van 350 €
per maand.
Geïnteresseerd in deze stageplek?
Stuur dan een e-mail met je CV aan Patricia Haverkamp- van der Hoeven: marcom@codemasystemsgroup.com
Je kunt ook telefonisch contact opnemen. Bel naar: 010-5212755.
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je een kijkje nemen op onze website: www.codema.nl

