Plantion

STAGEOPDRACHT
Plantion is een bruisende marktplaats voor o.a. bloemisten,
hoveniers en detaillisten. Dagelijks in de vroege ochtend
kopen bloemisten op de klokveiling verse, heerlijk geurende
producten voor hun winkels. Hoveniers komen naar het
groencentrum voor een uniek assortiment bomen en
struiken. En detaillisten halen prachtige bloemen, planten en
accessoires in het groothandelscentrum. Veel producten zijn
tevens beschikbaar via de Plantion Digitale Marktplaats.
Plantion is erg compleet, zeer professioneel maar ook
gemoedelijk en overzichtelijk. Onze dienstverlening is
klantgericht, de benadering hartelijk.
Vanwege een stage-opdracht op de afdeling Marketing en Communicatie is Plantion op zoek naar een:

HBO-STAGIAIR(E)
Context
De afdeling Marketing en Communicatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van
het marketing- en communicatiebeleid. Een onderdeel hiervan is de uitvoering van
communicatieactiviteiten om het imago, de naamsbekendheid en de promotie te vergroten.
Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van social media.
De stage
Plantion biedt een inspirerende en afwisselende stage aan. Tijdens deze stage ondersteun je het
Marketing & Communicatie-team met het lanceren van een business-to-consumer app en doe je
onderzoek tijdens de eerste fase. Daarnaast stel je een contentplan op voor het komende jaar.
De opleidingseisen
Deze stageopdracht is geschikt voor een stage of afstudeeropdracht en is onder andere benaderbaar
vanuit de opleidingen:
- Marketing en Communicatie
- Communicatie
- Communicatie & Multimedia design
Je bent iemand die van uitdagingen houdt, creatief is en initiatief toont. Je hebt
verantwoordelijkheidsbesef en probleemoplossend vermogen en een goede beheersing van
Microsoft Office, Adobe Photoshop en de Nederlandse taal.
Wij bieden
Een stabiele organisatie met een marktconforme stagevergoeding. De werksfeer is prima, de cultuur
hands-on en informeel.
Sollicitatie
Je kunt je reactie en CV mailen naar Plantion, ter attentie van Kristel Nijenhuis:
KristelNijenhuis@Plantion.nl . Voor meer informatie kun je kijken op www.plantion.nl of contact
opnemen met Ellis van Verseveld ( EllisvanVerseveld@Plantion.nl , telefoon +31 (0)318 66 18 71).

