" Door verbeteringen die ik vandaag
aandraag als stagiaire, maak ik het
verschil voor morgen."
Janine
Stagiaire

Tomorrow is our home.
Start jouw carrière met een stage bij de BSH Home Appliances Group: als toonaangevende producent van
huishoudapparaten en oplossingen moedigen we persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers aan. Met onze
wereldwijde merken Bosch, Siemens, Gaggenau en NEFF ligt onze focus op innovatie. Dat geldt voor onze producten en
diensten en zeker voor de manier waarop wij werken. Daarom waarderen we nieuwe inzichten van onze stagiairs. In
Nederland zijn we marktleider en verantwoordelijk voor de verkoop, marketing en service van onze merken en producten.
We werken vanuit ons inspiratiehuis 20|20 waar duurzaamheid en innovatieve oplossingen samenkomen. Zoek jij een stage
met veel verantwoordelijkheid, kansen om te leren en goede begeleiding? Sluit je dan bij ons aan en geef je carrière een
nieuw thuis.

Stagiair(e) eCommerce (B2C)
BSH Huishoudapparaten B.V. | | Fulltime | voor de periode september 2022 t/m januari 2023
Hoofddorp

Jouw verantwoordelijkheden

Jouw pro el

De afdeling Business to Consumer is verantwoordelijk voor de
directe verkoop en vermarketing van huishoudelijke producten,
accessoires en services van de A-merken Bosch en Siemens aan
de consument. De afdeling beheert en optimaliseert alle
webshops voor deze merken.

/

Je volgt een HBO opleiding met richtingen Commerciële
Economie, eCommerce, Digital Marketing,

/

Je hebt ervaring / af niteit met eCommerce en Online
Marketing

/

Je bent leergierig, goed communicatief in zowel woord als
geschrift, proactief en kan zelfstandig werken

/

Je beheerst uitstekend de MS of ce-programma’s Word, Excel
en PowerPoint.

/

Je werkt als een volwaardig medewerker mee binnen deze
afdeling

/

Je ontwikkelt diverse marketingcommunicatie middelen en
draagt bij aan content optimalisatie van de webshops

/

Je voert taken uit m.b.t. consumentenacties (bijvoorbeeld emailingen opzetten en aanbiedingen coördineren)

/

Je analyseert de ingezette activiteiten en bedenkt
mogelijkheden voor (conversie) optimalisatie

/

Je voert markt- consumenten- en concurrentieonderzoek uit.

Jouw voordelen

/

Een leerzame meewerkstage, waarbij je een eigen opdracht
uitvoert op het gebied van marketing

/

Een stagevergoeding van € 350, = bruto per maand en bij
fulltime inzet

/

Een prettige werksfeer en goede begeleiding

/

Een moderne werkomgeving

/

Maar het is ook mogelijk om vanuit huis te werken.

Huishoudapparaten van de merken:

Meer informatie
Bezoek onze website www.werkenbijbsh.nl of neem contact op
met Karin van Leeuwen, via +31 (88) 424 4292 of
Karin.vanLeeuwen@BSHG.COM. Wij verwelkomen je graag in ons
team!
Vind een nieuw thuis voor jouw ambities:

SOLLICITEER HIER



Acquisitie door derden is niet gewenst.

