Vacature Stagiair(e) Marketing
Wij zijn per direct op zoek naar een:

Stagiair(e) Marketing (m/v)
Ben jij een enthousiaste marketing student die opzoek is naar een afwisselende meewerkstage? Heb je een
brede interesse en sta je open voor het leren van nieuwe dingen? Wellicht zijn we dan op zoek naar jou!
De taken die je onder andere zult gaan verrichten zijn de volgende:
-

Producttesten uitvoeren en omzetten naar data voor marketing materialen;
Ondersteuning bieden bij merk- en productlanceringen;
Beheren van social media accounts;
Marketing materialen opmaken (o.a. flyers, banners, tech notes);
Marktonderzoek uitvoeren;
Ideeën aandragen voor diverse marketing acties.

Mocht je hiernaast ook een onderzoek uit moeten voeren dan is dat geen probleem.
Iets voor jou? Solliciteer dan snel!
Functie eisen
Je volgt een HBO of WO opleiding in de richting van marketing of communicatie;
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend;
Je bent creatief, enthousiast en zelfstandig;
Je bent communicatief vaardig en een echte aanpakker;
Ervaring met Adobe Indesign is een pré.
Bedrijfsprofiel:
Micronic is een zelfstandige Nederlandse onderneming met het hoofdkantoor in Lelystad. In Nederland vinden de
meeste activiteiten plaats bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe producten, het produceren van
kunststofproducten en het bouwen van fijnmechanische apparatuur. In de Verenigde Staten hebben wij ook een
vestiging die voornamelijk de Amerikaanse markt bedient.
In ruim 30 jaar heeft Micronic zich gespecialiseerd in de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van zowel
ongecodeerde als gecodeerde systemen voor monsteropslag. Onze producten vinden wereldwijd toepassing in
researchcentra en laboratoria die actief zijn op het gebied van humaan, veterinair en farmaceutisch onderzoek:
Micronic is een begrip in de wereldwijde Life Sciences markt.
Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende en afwisselende stage waarin je zelfstandig te werk mag gaan en waarin eigen
initiatieven zeer op prijs worden gesteld. Uiteraard ontvang je een stagevergoeding voor je werkzaamheden.
Interesse?
Stuur dan je cv en sollicitatiebrief naar senna.van.peperzeel@micronic.com. Voor vragen kun je bellen
naar Senna Olff – van Peperzeel: 0320 277 073.
Meer informatie over Micronic vind je op onze website www.micronic.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

