Over de vacature – Marketing Stagiaire

Functieomschrijving
Ben jij op zoek naar een volledige marketing meewerkstage bij een van de meest hippe chocoladepasta merken op
de markt? Waarin je wordt klaargestoomd voor een verdere carrière in Fast Moving Consumer Goods (FMCG) voor
zowel retail als B2B.

Hoe? Je gaat stage lopen op de marketing afdeling binnen Brinkers. Hierbij ben je onderdeel van het sales- en
marketing team.
Waarom? Omdat jij je klaar wilt stomen voor een marketing carrière in duurzame FMCG producten?
Waar? Bij de chocoladepastafabriek van Brinkers BV in Enschede op kantoor.
Met wie? Met het sales- en marketingteam
Wanneer? Vanaf februari 2022.
Ben jij een hbo/wo student en heb jij een passie voor (vegan) chocolade(pasta)? Wil jij een uitdagende stage
aangaan waarin jij jouw innovatieve ideeën werkelijkheid kunt laten worden? Kom stage lopen bij Brinkers!
Over Brinkers
Brinkers Food is een chocoladepastafabriek gevestigd in Enschede. In de fabriek wordt met name 100% biologische
en vegan chocoladepasta’s van onder andere de merken So Vegan So Fine (SVSF) en La Vida Vegan (LVV)
geproduceerd! Deze pasta’s zijn in
verschillende smaken, palmolievrij,
glutenvrij, vegan en helemaal biologisch
maar bovenal mega lekker.
Het bedrijf bestaat al meer dan 130 jaar
en is algemeen bekend als de échte en
unieke specialist van biologische
chocoladepasta’s wereldwijd. Wij leveren op dit moment aan meer dan 60 landen en dit aantal blijft groeien
vanwege de succesvolle range van onze SVSF en LVV merken.

Tijdens je stage….
…krijg jij de uitgelezen kans om de wereld van marketing binnen de FMCG branche te ontdekken. Samen met de
marketing manager help jij mee met het ondersteunen en verder uitbouwen van onze LVV en SVSF merken voor
zowel de B2C als de B2B markt. Denk hierbij aan het regelen van de beursstands voor onder andere de Sial in Parijs
of de PLMA in Amsterdam. Maar ook aan het controleren van de social media kalenders van onze merken. Het
ondersteunen van de verschillende marketing activaties voor o.a. Nederland, België, Duitsland en Spanje, zowel
online als offline.
Binnen deze stage kun je jezelf breed ontwikkelen op marketing gebied. Bij brand marketing gaat het om het raken
en verrassen van de doelgroep, waarbij verwachtingen moeten worden overtroffen. Je krijgt dan ook alle ruimte om
goede ideeën tot uitvoering te brengen.
Dit Ga Je Nog Meer Doen
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt samen met het designbureau en de marketing manager in het ontwikkelen van nieuwe marketing
uitingen zowel offline als online.
Je draagt zorg voor tijdige en complete inzet van alle benodigde activatiemiddelen.
Het briefen en/of opmaken van advertenties;
Het briefen en/of opmaken van de content voor de verschillende websites van onze merken;
Het begeleiden en briefen van de mailing naar zowel consumenten als potentiële B2B klanten.
Opstarten van de uitstraling van onze online e-commerce omgeving, met uitbreiding naar Amazon.com voor
een trial op de Amerikaanse markt.
Ondersteunen in het duurzaamheidstraject binnen Brinkers (B-CORP certificatie)

Voorwaarden
•
•
•
•
•
•

Je volgt een hbo-/ wo-opleiding. Bij voorkeur in de richting van Marketing, Communicatie of Creative
Business.
Je hebt een affiniteit met marketing, het gedrag van zowel consumenten als B2B en duurzaamheid.
Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels is een pré;
Je bent proactief, flexibel en hebt een creatieve geest;
Je hebt affiniteit met e-commerce en online marketing;
Je hebt sterke vaardigheden op gebied van vormgeving & design.

Goed Om Te Weten
•
•
•
•

Je werkt op het kantoor in Enschede,
Het betreft een meewerkstage van minimaal 5 maanden, 36 uur per week;
Startdatum begin februari 2022.
Je krijgt een maandelijkse stagevergoeding en een laptop om op te werken.

Geïnteresseerd?
Ben jij het marketing talent waar wij naar op zoek zijn? Wacht niet langer, stuur jouw CV en motivatiebrief en wellicht
ontmoeten wij elkaar snel! Je mag dit mailen naar:
Claudine Vrooijink – Marketing Manager Brinkers Food | c.vrooijink@brinkers.com

