
 
 
 
 
 
 
 

 
Je hebt misschien van ons gehoord, misschien ook niet, maar de kans is groot dat je van een van onze 
borden hebt gegeten of een drankje uit een van onze glazen hebt gedronken. HorecaTraders levert 
namelijk een enorm assortiment professionele apparatuur en non-food horecabenodigdheden voor 
een breed scala aan horecabedrijven. De oven waarin de pizza is bereid die jij laat bezorgen of het 
serviesgoed in jouw favoriete restaurant zouden zomaar eens bij ons vandaan kunnen komen. 

 
Ons bedrijf 
 
We zijn uitgegroeid tot een toonaangevende multichannel leverancier van professionele apparatuur 

en non-food horecabenodigdheden in Europa. Ons verhaal is er een van grote groei, enorme 

uitdagingen en veel kansen voor verdere ontwikkeling. We hebben ambitieuze mensen nodig om ons 

te helpen onze internationale groeiplannen te realiseren. 

 

Wij zijn op zoek naar een proactieve stagiair(e) voor ons marketingteam die ons helpt onze 

groeiambities te verwezenlijken. 

 

Wat ga je precies doen? 
 
Als Marketing en Communicatie stagiair(e) ga je helpen bij de uitvoering van alle on- en offline 

marketingactiviteiten en productie van marketingmaterialen voor een aantal Europese landen. Je 

assisteert bijvoorbeeld bij de productie van catalogi en actiefolders, maar ook bij de uitvoering en 

interne briefings van online promoties op onze website, e-mails, social media en andere online 

marketing acties. En uiteraard werk je nauw samen met je collega’s van marketing, sales, category 

management, klantenservice en logistiek. Je bent de steun en toeverlaat van onze marketeers die op 

jou rekenen voor een perfecte en tijdige uitvoering van alle noodzakelijke activiteiten. 

 

Jouw profiel 
 
Om in aanmerking te komen voor deze veelzijdige baan in een goede informele sfeer binnen een 
hecht team van ervaren mensen dien je tenminste te beschikken over een afgeronde opleiding in de 
richting van marketing, communicatie, media of commercie. Heb je ervaring in een omgeving waar 
on- en offline naadloos samen gaan dan heb je een streepje voor, maar dat is niet persé noodzakelijk. 
Je houdt van aanpakken en weet als geen ander zaken geregeld te krijgen. 

 

Verder vinden we het volgende belangrijk: 
 
• Je hebt een proactieve, zelfstandige werkhouding en een servicegerichte instelling; 
• Je moet in staat zijn om deadlines te halen en je timemanagement op orde hebben; 
• Je kunt goed prioriteiten stellen en ziet problemen als uitdagingen; 
• Je werkt secuur en hebt oog voor details; 
• Je beschikt over goede interpersoonlijke en sociale vaardigheden; 
• Je bent een teamspeler die kritisch durft te denken; 
• Je weet jezelf prima te presenteren en zowel mondeling als schriftelijk goed uit te drukken; 
• Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en 

Engels. Kennis van de Franse en/of Duitse taal is een pré; 
 

 



Als persoon ben jij: 
 
• Iemand met excellente vaardigheden als het gaat om planning, organisatie en analyse; 
• Enthousiast; 
• Stressbestendig; 
• Een doener, iemand die de handen uit de mouwen steekt en van aanpakken weet. 

Software Vaardigheden: 
• Excel, Word en Outlook hebben geen geheimen voor jou; 
• Je leert snel omgaan met specifieke software tools voor bijvoorbeeld website content 

management en promotieplanning. 
 

HorecaTraders biedt jou: 
 
• Een fantastische werkomgeving in een dynamische horeca-markt; 
• Een informele werksfeer waarin met plezier in hechte teams wordt gewerkt; 
• Ruimte voor creativiteit, eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling; 
• Personeelskorting op aankopen van eigen producten; 
• Flexibele begin- en eindtijden; 
• Een goede reiskostenvergoeding en een goed bereikbare werkplek nabij het centrum van 

Heerhugowaard, ook makkelijk te bereiken met fiets of openbaar vervoer. 
 
We nodigen je graag uit om te solliciteren voor deze vacature. Vertel ons waarom jij voor 
HorecaTraders wilt werken en waarom je denkt geschikt te zijn voor deze functie. Daarnaast 
ontvangen wij uiteraard graag jouw CV. Je kunt mailen naar info@horecatraders.com T.a.v. HRM. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

HorecaTraders Nederland  
Stationsplein 99, kantoor 170  
1703 WE te Heerhugowaard  
072 72 02253  


