UITDAGENDE MARKETINGSTAGE - AFSTUDEEROPDRACHT
Ben je op zoek naar een uitdagende afstudeerstage in de richting van marketing/sales? Een stageplek
waar je serieus genomen wordt en waar jij je ideeën kunt delen? Hierbij gevonden! Bij Retail
Communications zijn wij op zoek naar een HBO afstudeerder voor de periode vanaf september 2021.

WAT DOET RETAIL COMMUNICATIONS?
RC is een innovatief bedrijf waar een A-merk aanklopt wanneer het op zoek is naar instore/special
brand communications. Met andere woorden: wij bedenken, ontwerpen en produceren
communicatiemateriaal voor A-merken in Europa. Heb je weleens een luchtje teruggezet op de display?
Of kijk je weleens naar een aanbiedingsdisplay op een toonbank? Dan is de kans groot dat wij het
bedacht en gemaakt hebben. Wij zorgen voor de wow-factor waarmee het merk scoort. Stiekem zijn we
ook erg trots op het klantenbestand, gevuld met merken als Coca-Cola, Bose, Chanel, Unilever, BMW,
L'Oréal, etc.

WAT GA JIJ DOEN?
Een commercieel vraagstuk oplossen.. Wij willen met RC groeien in Duitsland, natuurlijk mag je ons ook
helpen op de marketingafdeling! Momenteel hebben we namelijk weinig tot geen sales in Duitsland,
terwijl de kansen alleen al in Noordrijn-Westfalen zeer interessant zijn. Het is een probleem omdat wij
geen kennis hebben van de Duitse markt en zij ons daar ook niet kennen. Beetje lastig om de markt te
zo te betreden. De afstudeeropdracht is dus gericht op de Duitse markt, denk aan een marktonderzoek,
exportplan, naamsbekendheid, etc. Samen zullen we hier natuurlijk over gaan brainstormen!

IN HET KORT WAT WIJ VAN JOU VERWACHTEN
Werk jij graag gedetailleerd en ben je goed met deadlines? Ben jij leergierig en durf jij je mening te
geven? Ben jij daarnaast enthousiast, heb je een ton aan creatieve ideeën die je graag wilt delen en kan
je goed zelfstandig werken? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Afstudeerder Hbo'er - Commerciële Economie, International Business, of Bedrijfseconomie
5 dagen beschikbaar (kantoor en thuis). Vanaf september 2021 t/m januari 2022
Beheersing Nederlandse/Engelse taal (pre), Duitste taal (geen pre, wel een plus)

WAT BIEDEN WIJ?
Er is volop ruimte om te leren en te groeien, jij kunt een schat aan ervaring opdoen. Uiteraard onder
begeleiding van je stagebegeleider en naaste collega’s.
Stagevergoeding circa €400,Werkplek met laptop
Mogelijkheid om met A-merken in Europa te werken

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail met jouw CV + motivatie naar
info@retailcommunications.eu

