" 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.
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Hoofddorp

Jouw verantwoordelijkheden

Jouw pro el

Je werkt mee aan het uitvoeren van de marketing plannen voor
diverse product categorieën, zoals (Online & TV) campagnes,
always-on activiteiten, consumentenacties en shopper activatie.
Je levert een bijdrage aan het succesvol positioneren van
product categorieën onder de merken Bosch en Siemens.

/

Je volgt een HBO opleiding Commerciële Economie of Marketing
Communicatie en bent op zoek naar een meewerkstage

/

Je hebt ervaring / af niteit met 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- en POS middelen

/

Je schrijft brie ngs voor de Reclame Studio en controleert
artwork voor marketing communicatie

/

Je voert taken uit voor campagnes en consumentenacties
(bijvoorbeeld mailings coördineren)

/

Je voert markt- shopper- 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 op HBO-niveau

/

Een prettige werksfeer en goede begeleiding

/

Een moderne werkomgeving

/

Het is mogelijk om afwisselend op kantoor of vanuit huis te
werken

Huishoudapparaten van de merken:

Meer informatie
Bezoek onze website www.werkenbijbsh.nl of neem contact op
met Fleur van Dullemen, via +31 (88) 424 4346 of
Fleur.vanDullemen@bshg.com. Wij verwelkomen je graag in ons
team!
Vind een nieuw thuis voor jouw ambities:

SOLLICITEER HIER



Acquisitie door derden is niet gewenst.

