
 

 

Stage Marketeer 
 

Functieomschrijving 
Ook in deze bijzondere tijden blijven we vooruit kijken. Wij willen ons blijven ontwikkelen 

en verwachten dat jij ons daarbij kan helpen! Als marketeer is het jouw taak om de services 

van MarktMonitor te promoten en onder de aandachtig te brengen van (potentiële) klanten. 

Kernwerkzaamheden zijn het uitbreiden van het klantenbestand en het behouden van 

bestaande klanten. Ook is het belangrijk dat de huisstijl in alle communicatievormen wordt 

bewaakt en naamsbekendheid wordt uitgebouwd. Uiteraard is er nog veel meer te doen en 

te leren maar dat bespreken we wel als we met elkaar aan tafel zitten. Wij weten wat wij 

willen, maar we horen ook graag wat jij wilt! 

Wat ga je doen? 
• Meedenken over het communicatiebeleid van MarktMonitor 

• Meedenken over wervingsactiviteiten of acties om meer klanten voor onze services te 

trekken 

• Je helpt met het opzetten en vormgeven van alle communicatiemiddelen rondom 

onze services. Zoals het bedenken en ontwerpen van promotiemateriaal; flyers, 

nieuwsbrieven, (online) advertenties e.d. 

• Zorgen voor naamsbekendheid en positieve merkbeleving 

• Social media beheer: content verzorgen en aanspreekpunt voor onze followers 

• Content schrijven voor de website, zoals nieuwsberichten en persberichten 

• Collega’s meehelpen en adviseren over hoe zij hun projecten beter kunnen promoten 

en onder de aandacht brengen 

Wat vragen we? 
• Je bent creatief en klantgericht 

• Je bent commercieel ingesteld 

• Je bent bekend met de verschillende social media kanalen 

• HBO/WO-niveau richting Marketing en Communicatie 

Wat bieden we? 
• Een stage bij een klein bedrijf met grote ambities 

• Flexibele werkuren 

• Werk vanuit huis mogelijkheden 

• Meer dan genoeg ruimte voor eigen initiatief en creativiteit 

• Een welverdiende stagevergoeding van €350,- per maand o.b.v. 40 uur 

• Een werkplek die goed bereikbaar is, in Woerden 

Interesse? 
Ben je enthousiast geworden, neem dan contact op met Maikel Hengstler 

(m.hengstler@marktmonitor.com). 
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