
STAGE MARKETINGCOMMUNICATIE MEDEWERKER 

 

Ben jij die creatieve social media goeroe die ons kan helpen onze social media kanalen en marketing te 
professionaliseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!  Je gaat concreet aan de slag met het in kaart 
brengen van de huidige (online) marketing en hoe we deze kunnen verbeteren en optimaliseren. Dit 
staat momenteel nog in de kinderschoenen dus jij kunt hier echt het verschil maken.  

 

Wat ga je doen? 

Jij weet als geen ander hoe je te gekke content campagnes op kunt zetten, monitoren én optimalise-
ren. Wij willen werken aan onze naamsbekendheid en de juiste doelgroep bereiken, jij hebt hier een 
frisse kijk op en neemt ons mee in jouw (online) wereld. Dit begint natuurlijk met een goed plan. Sa-
men gaan we bespreken wat we willen bereiken, wie onze doelgroepen zijn en hoe we dit samen in 
een online campagne kunnen gieten.  
 
Instagram, Facebook, Linkedin, YouTube, Google en Microsoft Ads: deze omgevingen hebben (bijna) 
geen geheimen voor jou! De online uitingen passen geheel binnen de juiste customer journey sfeer.  
 
Tenslotte weet je natuurlijk pas écht of jouw inspanningen het gewenste effect hebben wanneer je 
ook behendig bent in data omgevingen zoals Google Analytics. Jouw creativiteit is echt van waarde en 
heel hard nodig.  
 

Gewenste profiel 

• Je zoekt een (afstudeer)stage voor je studie (MBO+ / HBO) op gebied van (online) 
marketing/communicatie 

• Je hebt een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal. 
• Je bent woonachtig in omgeving Den Bosch / Schaijk en bent minimaal 16 uur (mag ook meer 

zijn) per week beschikbaar voor ten minste 3 maanden tot 6 maanden. 
 

Wat bieden wij 

• Een afwisselende en uitdagende stage binnen een internationale organisatie; 
• Korte lijnen en duidelijke communicatie; 
• Een goed gevulde snoeppot; 
• Een stagevergoeding (in overleg); 
• Een professionele kantoorplek in een modern pand in Den Bosch; 
• Thuiswerken mogelijk; 
• Flexibele werktijden. 

 

Wie zijn wij 

Coolen China en Quality Control China (+ India, Vietnam en Turkije) hebben al meer dan 20 jaar 
ervaring in internationaal zaken doen. Ons professionele team bestaat uit Nederlanders en Chinezen. 
We werken vanuit Nederland en China, en hebben kantoren in Shanghai waarbij we coördineren 
vanuit ‘'s-Hertogenbosch. Dit is de ideale combinatie van zowel kennis als ervaring met zakendoen 
tussen het Westen en het Verre Oosten. Met onze kennis en ervaring helpen we bedrijven bij o.a. 
inkoop, kwaliteit en uitbesteding voor voornamelijk het MKB. Wij bekleden hierbij de ondersteunende 
en begeleidende rol in het inkoopproces, waardoor we functioneren als partner in de supply chain. 


