Marketing stagiaire met passie voor online

Voor onze merken Princess Traveller en Bourgini zijn wij op zoek naar een enthousiaste marketing
stagiaire om ons team te versterken.
Princess Traveller
Bestaat sinds 2011 en is onder leiding van Tim en Florentine Ouborg uitgegroeid tot een succesvolle,
internationale onderneming die in meer dan 30 landen bekendheid geniet. We leveren een breed
assortiment van reis producten zoals koffers, tassen en reisaccessoires. Ons bedrijfsconcept focust
op betaalbare luxe, kwaliteit, betrouwbaarheid en buitengewone marketingcampagnes en
productinnovatie. Door voor onze producten steeds vaker gebruik te maken van gerecycled
materiaal, komen we steeds dichterbij ons doel om het meest groene en duurzame koffermerk ter
wereld te worden. Met onze reisartikelen reis je met een grote glimlach de wereld over.
Bourgini
Bourgini is een ambitieus familiebedrijf en wereldwijd merk in huishoudelijke apparaten, opgericht in
2014. Het brede productassortiment wordt voornamelijk geproduceerd volgens eigen ideeën en
ontwerpen en omvat alles wat je nodig hebt in jouw keuken. Innovatie is een zeer belangrijk
onderdeel van Bourgini en haar producten. Bourgini streeft ernaar om topkwaliteit en bijzondere
producten aan te bieden tegen een betaalbare prijs. Het doel is vooral om gezond koken voor
iedereen gemakkelijk en leuk te maken.
Wat ga je doen?
Als stagiaire werk je mee op de marketing afdeling en kom je in aanraking met meerdere facetten
van marketing, zoals:
• online marketing (oa. socials en websites)
• event marketing
• ontwikkelen van promotiemateriaal
• content creatie (video, fotografie, product teksten)
• e-commerce, hier komt marketing samen met sales omdat zonder goede content je
producten online niet gevonden worden
Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een student met de volgende kwaliteiten:
• Een praktische instelling
• Affiniteit met online marketing
• Creatief, verantwoordelijkheidsbesef, vermogen om zowel in een team als individueel te
werken
• Ervaring met Creative Cloud-applicaties zoals; InDesign, Photoshop, Illustrator en Premiere
Pro is een pre
• Microsoft Office: Excel, PowerPoint, Word, Outlook
• In bezit van rijbewijs B

Dit kun jij van ons verwachten:
• Een fulltime functie op ons mooie kantoor naast het Ginnekenmarktje in Breda
• Een afwisselende stage in een gezellig, jong en hardwerkend team
• Ruimte voor eigen initiatief
• Stage vergoeding

Spreekt deze functie jou aan en kun je niet wachten om te beginnen? Stuur dan jouw CV en motivatie
naar: stijn@bourgini.com

