
Vacature stageplek De Laat Kenniscentrum 
 
Werkzaamheden 
Voor de afdeling Marketing zijn we op zoek naar een klantgedreven hbo-student die van 
aanpakken weet. Ben jij op zoek naar een uitdagende meewerkstage met veel 
verantwoordelijkheid? Grijp dan nu je kans en solliciteer op de vacature: 
 

Meewerkstage junior marketeer 
Belangrijke taken en verantwoordelijkheden: 

 Het creëren en uitvoeren van marketingcampagnes voor de B2C markt in een B2B 
omgeving; 

 Je ondersteunt marketingcampagnes en acties voor het specifieke klantsegment; 

 Je bent verantwoordelijk voor de Social Media strategie en uitvoering; 

 Je denkt mee over ad-hoc communicatie flows gebaseerd op commerciële kansen, 
trends en/of thema’s en voert deze ook daadwerkelijk uit. 
 

Dit verwachten wij van jou 
Wij zoeken een student die een hbo-opleiding volgt bij voorkeur in de richting van 
Commerciële Economie, Marketing of Communicatie. Daarnaast heb je uitstekende 
commerciële vaardigheden. Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Tevens 
ben je zelfstandig en pro-actief. 
 
Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige meewerkstage in een 36-urige werkweek vanaf 
september 2017 voor de duur van ongeveer 6 maanden. Je komt terecht in een klein 
ambitieus team, krijgt persoonlijke begeleiding en de ruimte om te werken aan je 
stageopdrachten en onderzoek. Je standplaats is in Eindhoven, te Strijp-S. 
 

Interesse? 
Voor meer inhoudelijke informatie over deze stage kun je contact opnemen met Marjolein 
de Laat, via telefoonnummer 040-2485582 of via info@delaatkenniscentrum.nl.  
  

Over ons 
Met ruim 175 praktijkgerichte opleidingen en trainingen zijn wij hét opleidingsinstituut voor 
praktijkgerichte mbo- en hbo-opleidingen of een bijscholingstraject. Wij leiden op tot het 
behalen van landelijk erkende diploma’s en certificaten. Naast onze reguliere opleidingen 
bieden wij ook bijlesmodules, consultancy, bedrijfstrainingen en summer school op maat. 
Wij zijn specialist op het gebied van handel en ondernemen, marketing en sales, 
management, administratie, communicatie, P&O, kantoor en secretariaat. Met ons aanbod 
kan men zijn/haar kennis uitbreiden of opfrissen. Wij begeleiden diegenen die graag de 
volgende stap wil maken in zijn/haar carrière.  
 
Voor meer informatie over onze organisatie verwijzen wij naar onze site 
www.delaatkenniscentrum.nl. 
 

tel:040-2485582
http://www.delaatkenniscentrum.nl/

