Marketing stage bij United Wegwijs in Infra
United Wegwijs in Infra is op zoek naar een enthousiast persoon om onze marketingactiviteiten te
verbeteren. Ben jij op zoek naar een stage met veel vrijheid en verantwoordelijkheid en wil je graag werken
bij een modern en vooruitstrevend bedrijf? Lees dan vooral verder!

De stage
Als marketing stagiair ben je verantwoordelijk voor alle marketinguitingen van United Wegwijs in Infra. Met
jouw frisse ideeën en commercieel talent ben je in staat om kansen te signaleren en weet je deze om te
zetten in kansen voor onze dienstverlening. Jij weet als geen ander hoe je een merk kunt bouwen en ben
niet bang om verantwoordelijkheid te dragen.
Door de huidige omstandigheden zijn ook wij bij United Wegwijs in Infra meer digitaal gaan werken en
constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze klanten te inspireren (Social Media) en wij kunnen
jouw hulp hier goed bij gebruiken. Tijdens de stage ben je onderdeel van de verdere groei van United
Wegwijs in Infra. Jij zorgt er voor dat onze dienstverlening en producten onder de aandacht komen bij onze
potentiële klanten. Vanuit jouw rol ben je op zoek naar nieuwe kansen om onze marketingkanalen nog
beter in te richten en ben je verantwoordelijk voor het opzetten van marketingcampagnes.
Tijdens deze stage bestaan je taken o.a. uit:
• Het ontwikkelen van een marketingstrategie
• Het schrijven van content/artikelen
• Het optimaliseren van onze website en webshops
• Het beheren van al onze Social Media kanalen

Profiel:
• Je volgt een HBO opleiding binnen Sales, Marketing of Communicatie
• Je bent minimaal 3 dagen per week beschikbaar
• Gemotiveerd, oog voor detail en een resultaatgerichte instelling
• Je bent een communicatietalent met verfrissende ideeën
• Je hebt een perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Een perfecte beheersing van de Engelse taal is een pré

Waarom wil je bij ons stage lopen?
Naast dat je goede begeleiding ontvangt in een leerzame en inspirerende omgeving staat United Wegwijs in
Infra garant voor een leuke werksfeer. Stage lopen moet naast leerzaam ook vooral leuk zijn en daar gaan
wij voor zorgen!
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Wij bieden jou:
•
•
•
•

Een leerzame en uitdagende stage ter aanvulling op je studie
Een inspirerende werkplek binnen een gezellig team
Een afwisselende stage met veel verantwoording
Een marktconforme stagevergoeding en vakantiedagen

Daarnaast is het eventueel mogelijk om een marketingplan te schrijven en deze bij tevredenheid ook
daadwerkelijk uit te voeren.

Over United Weg in Infra
United Wegwijs in infra B.V. is gespecialiseerd in de productie van RVV Verkeersborden, CROW
Afzetmaterialen, Tekst- & Figuratieborden en producten voor verkeersveiligheid. Vanuit de richtlijnen
adviseren wij over de mogelijkheden. Wij zijn opgericht in 2013 en sinds de start hard gegroeid. Sinds maart
2021 zijn wij verhuisd naar ons nieuwe bedrijfspand waar we deze groei doorzetten.
United Wegwijs in infra B.V. staat voor modern en vooruitstrevend. Nét even anders dan de rest.
Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke sfeer binnen ons bedrijf. Het personeel is de dragende kracht
van een organisatie. Voelen zij zich op hun gemak, dan vinden zij werkplezier en dan stralen zij dat uit naar
onze klanten en partners. Onze cultuur is ons succes. Het is belangrijk dat iedereen begrijpt waarom we
dingen doen zoals we ze doen. Dat iedereen onze cultuur omarmt en onze kernwaarden consistent
uitdraagt.

Is dit de stage waar je naar op zoek bent?
Ben jij die enthousiaste persoon die wij zoeken? Fantastisch! We horen graag van je! Stuur jouw sollicitatie
naar peter@wegwijsininfra.nl

Nog vragen?
Neem dan gerust contact op. Wij beantwoorden jouw vragen graag
Telefoon: 0252 278008
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