
Stageplek Motorcycles United Groningen MBO / HBO 32-40 uur 
 
Motorcycles United is een jonge organisatie (standplaats Groningen Centrum) waar 
afwisseling, betrokkenheid en veel vrijheid de boventoon luiden.  
 
Je krijgt dus veel vrijheid om je te ontwikkelen in combinatie met een nette stagevergoeding! 
We zijn een erkend leerbedrijf en zoeken gemotiveerde MBO’ers en HBO’ers. 
 
We zijn continu op zoek, dus mocht je nog niet aan je stage toe zijn; dan reserveren we graag 
een plekje voor je! 
 
Werkzaamheden (zullen verschillen per opleiding en jouw wensen) 

• Beheren en zo aantrekkelijk mogelijk houden van de websites 
Caferaceronderdelen.nl, Caferacerwebshop.com, Choppershop.com, Onlymx.com en 
Motorcyclesunited.eu; 

• Creëren van mooie, commerciële content voor de webshops om de omzet en 
conversie te verhogen; 

• Leveren van een actieve bijdrage aan verbeteringen op onze websites en webshops; 
• Onderzoek doen naar nieuwe afzetmarkten; 
• Nieuwe producten in de webshops zetten (van fotograferen tot teksten bedenken); 
• Verzorgen van de online doorvertaling van diverse online marketingcampagnes. 
• Meehelpen in het magazijn en de optimalisatie ervan 
• Het beheren van Social en Video Marketing 

 
Wat vragen wij van jou: 

• Actieve werkhouding 
• Assertief zijn en initiatief nemen 
• Commercieel zijn 
• Goed onderlegd in de Nederlandse en Engelse taal 
• Duits, Frans of Spaans is een pré 
• Punctueel zijn 
• Gezelligheid! 

 
Wat bieden wij: 
We stellen aan het begin van de stageperiode een persoonlijk leerplan op zodat je leerdoelen 
passend gestimuleerd worden. De sfeer is informeel en er geldt geen dresscode. Er heerst 
een open bedrijfscultuur met ruimte voor eigen inbreng en een hoge mate van vrijheid. 
We zijn gevestigd aan de Beckerweg te Groningen (fietsafstand van de binnenstad). 
Een passende stagevergoeding met eventuele bonus. 
 
Mogelijke opleidingen: 
MBO en HBO opleidingen op het gebied van (online)marketing/communicatie/economie. 
 
Beschrijving organisatie: 
Motorcycles United is marktleider in Nederland in de online verkoop van Cafe Racer Parts. 
Internationaal gezien timmeren we flink aan de weg. Wij zijn een jonge organisatie, dus je zal 
betrokken zijn bij beslissingen die gemaakt worden op zowel strategisch als operationeel 
niveau. 
 
Email: info@motorcyclesunited.nl 
Tel: 085 06 06 06 5 
 

	


