Stagiair(e) marketing & communicatie
Word jij onze enthousiaste stagiair(e) met passie voor vers?
Op onze marketing- en communicatieafdeling is – voor minimaal 6 maanden, vanaf 2 dagen per week
- plaats voor een meeloopstage.

Wat ga je doen?
Je draait volledig mee op onze marketing- en communicatie afdeling. Je werkt in een team van 19
collega’s samen met een groep van 5 enthousiaste Keurslager marketeers, maar je krijgt ook je eigen
verantwoordelijkheden. Je schrijft briefings voor lokale acties voor Keurslagers, je helpt en denkt
mee met allerhande taken rondom landelijke acties en je krijgt een pakket met structurele taken
onder je zoals het vullen van onze website en extranet met beelden en recepten. We verwachten
daarnaast ook dat je met leuke ideeën komt. Denk bijvoorbeeld aan een plan om een landelijke actie
op de winkelvloer te promoten naar de klant. Een veelzijdige stage dus waarin geen dag hetzelfde is!

Over jou
Dit zoeken we in jou als stagiair:
•
•
•
•
•
•

Marketing- en/of communicatiestudent
Je bent minimaal 6 maanden beschikbaar
Je beschikt over een foutloze beheersing van de Nederlandse taal
Je bent creatief en komt zelf met ideeën
Je werkt zelfstandig
Kennis van de versbranche is een pré

Spreekt jou dit aan?
Stuur dan je sollicitatie naar info@keurslager.nl, ter attentie van de marketing manager.

Onze stagiaire Donna van Bourgondiën:
‘Affiniteit met voeding, de combinatie met werken in de Keurslagerij én een onderzoek vanuit
school naar de klanttevredenheid maakte voor mij deze meeloopstage heel interessant!
In de afgelopen 6 maanden heb ik mijn creativiteit volop kunnen inzetten. Maar ook gezien waar
je voor vernieuwende en voorwaartse acties en ideeën allemaal rekening mee moet houden. Een
mooi landelijk consumentenmerk, maar wel van bijna 500 zelfstandige ondernemers - een leuke
uitdaging! Naast wat te vacature jou biedt zijn er nog talloze mogelijkheden. Je takenpakket zal
heel veelzijdig zijn. Wanneer je open bent over wat je wilt en leuk vindt, zullen ze jou daar altijd
bij helpen.’

