
 

STAGIAIR(E) MARKETING EN COMMUNICATIE  
IN VEENDAM 

Wat ga je doen? 
Baaslevert de bewuste leverancier voor Kinderopvang en Onderwijs en houdt zich vooral bezig met het leveren van 
verzorgingsproducten, meubels, buitenmaterialen, creatieve materialen en spel & ontwikkelingsmaterialen aan 
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, BSO’s en basisscholen. Via onze webshop bedienen wij zakelijke en particuliere 
klanten in Nederland & België. Als duurzame leverancier zijn wij continue ons aanbod aan het ontwikkelen, en adviseren we 
organisaties in de kinderopvang en basisonderwijs om bewust in te kopen. 

Als online marketing en communicatie stagiair ondersteun jij de marketing en communicatie afdeling bij het onder de 
aandacht brengen van onze producten en diensten. Dit doen wij via de beschikbare marketingkanalen; SEA, SEO, e-mail 
marketing, social media, etc. Maar er is ook veel ruimte voor eigen inbreng (graag zelfs!). Bedenk jij een nieuwe strategie of 
ontdek jij hoe en waar wij onze doelgroep nog beter kunnen bereiken? 

Binnen een relatief klein bedrijf dat constant in beweging is heb je al snel te maken met allerlei taken. Zo krijg je als 
marketing en communicatie stagiair ook te maken met verdere uitbreiding van ons assortiment en het optimaliseren van 
teksten en afbeeldingen. 

Wat worden jouw werkzaamheden: 
• Het bedenken, maken en uitvoeren van een social-media kalender; 
• Creëren en optimaliseren van categorie- en productpagina’s; 
• Schrijven en plaatsen van blogs / nieuwsitems; 
• Het maken en plaatsen van productafbeeldingen; 
• Opzetten en uitvoeren van e-mailcampagnes; 
• Ondersteuning op het gebied van sales (mailings, lead generatie). 

Wat wij bieden 
• Veel ruimte voor eigen inbreng en initiatieven 
• Mogelijkheid tot het meedenken met het optimaliseren van een snel groeiend E-commerce bedrijf 
• Volop mogelijkheden om je zowel persoonlijk als professioneel te ontwikkelen 
• Leuke teamuitjes / etentjes 

Wat wij vragen: 
• Een commerciële, hands-on instelling; 
• Ambitie om jezelf te blijven ontwikkelen; 
• Affiniteit met online marketing, social media, E-commerce 
• Minimaal mbo werk- en denkniveau; 

Extra informatie 
• Status:    Open 
• Opleidingsniveaus:  MBO, HBO, Universiteit 
• Plaats:    Veendam 
• Werkuren per week:  32 - 40 
• Dienstverbanden:   Stage, Afstudeerstage 
• Verantwoordelijk voor:  Alle voorkomende marketingwerkzaamheden 
• Gepubliceerd op:   01-09-2022 


