
Stage/Meewerkstage Marketing 
Voor een stageperiode van minimaal 5 maanden (MBO/HBO) 

Geloof je in de kracht van beeld en wil je ongestoord kunnen Instagrammen en Facebooken tijdens werktijd? Dat kan 
als stagiaire bij Volero. Wij zoeken een ondernemende en creatieve student(e) op onze marketing afdeling.  

Als stagiair(e) Marketing ondersteun je ons bij het vergroten van onze online merkbekendheid en denk je mee over 
creatieve marketingstrategieën. Misschien kan onze e-mailmarketing wel een update gebruiken, moeten we gaan 
samenwerken met andere influencers of valt er veel meer uit onze Social Media kanalen te halen? Help jij ons, dan 
helpen wij jou!
 
Tijdens je stage maak je deel uit van een team waar je inzichten en ideeën worden gewaardeerd. Doe je onderzoek, 
verkoop je conclusies en steek je handen uit de mouwen! 

Werkzaamheden
• Meedenken over creatieve marketingstrategieën
• Vergroten van onze online merkbekendheid
• Optimaliseren van onze huidige digitale marketinguitingen
• Vergroten van onze social media impact
• Pakkende teksten schrijven bij social posts
• Ondersteunen bij fotoshoots
• Actief aan de slag met beeldmateriaal
•	 Ondersteunen	bij	samenwerkingen	met	influencers

Wat wij vragen
• Fulltime beschikbaarheid voor minimaal 5 maanden
• Je studeert aan een MBO- of HBO opleiding op het gebied van marketing of communicatie
• Je bent creatief van geest, commercieel ingesteld en kan goed schrijven
•	 Je	hebt	affiniteit	met	interieur	
• Ervaring met Photoshop 
 

Wat wij bieden
Je komt terecht in een ambitieus team waar de sfeer 
positief en informeel is. Bij ons is er veel ruimte voor eigen 
initiatieven, leerdoelen en ideeën. Omdat wij als bedrijf 
snel groeien zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden. 
 
Het kantoor is gemakkelijk te bereiken. Zo stopt er een 
bus voor de deur en is er voldoende (gratis) parkeer-
ruimte. 

•  Een kijkje achter de schermen bij één van de snelst 
groeiende e-commerce bedrijven van NL 

•  Een afwisselende stage met ruimte voor onderzoek

•  Bier & Wijn! 

Solliciteren?
Enthousiast?	Mooi!	Stuur	een mailtje	met	je	cv	en	motivatie	naar	vacature@volero.nl	of	bel	met													
085-060 3050 en vraag naar Gwenda of Joost. Hopelijk tot snel!


