Functie: Stagiair Marketing en Communicatie
Over Profielnorm B.V.
Profielnorm B.V. is een Zeeuwse onderneming die zich toelegt op het vervaardigen en leveren van entresol- of tussenvloeren.
De robuuste en fraai vormgegeven Column® entresolvloer stelt bedrijven in staat op voordelige wijze hun
opslagcapaciteit te vermenigvuldigen. De systeemvloeren zijn voorzien van eigen kwaliteitsprofielen en toegesneden op
maximale flexibiliteit; ze zijn toe te passen in magazijnen en distributiecentra, maar ook in showrooms en productiehallen.
Creatief en structureel oplossen van ruimteproblemen; dat is waar Profielnorm voor staat!
Wij zoeken: een enthousiast en creatief talent die in het kader van zijn/haar studie een stageplaats zoekt op het gebied van
Marketing en Communicatie.
Wij bieden: een leuke en leerzame stageplaats, in jouw regio, bij een dynamische en internationale organisatie.
Als stagiair Marketing en Communicatie draai je fulltime mee en ondersteun je onze huidige Marketing Medewerker.
Je gaat aan de slag met Marketing en Communicatie voor verschillende ondernemingen binnen de PRN-Group,
waaronder Profielnorm, John Scott Works en Profielnorm East.
Een kleine greep uit jouw werkzaamheden:
• Website up-to-date houden en optimaliseren (SEO);
• Social media-berichten voorbereiden, schrijven en publiceren;
• In samenwerking met de afdeling HRM vacatures opmaken en online plaatsen;
• Drukwerk (visitekaartjes, brochures, offertemappen) verzorgen;
• Interne en externe berichten opmaken en versturen;
• Klanttevredenheidsonderzoeken versturen.
Uiteraard krijg je ook de kans om mee te denken over o.a. de strategie en mee te werken aan nieuwe projecten.
Profiel
• Je bent derde of vierdejaars mbo-hbo-student (studierichting Communicatie, Marketing, Commerciële Economie,
International Business, Bedrijfseconomie);
• Je hebt ervaring met Google Analytics, Google Search Console en InDesign/Photoshop of wilt je hier graag verder in
verdiepen;
• Je bent creatief en niet bang om ideeën te delen;
• Je hebt affiniteit met social media en bent op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen;
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, je bent in staat een pakkende tekst te schrijven;
• Je werkt graag – samen of zelfstandig – mee aan de branding van de PRN-Group.

Functie: Stagiair Marketing en Communicatie
Arbeidsvoorwaarden
• Een afwisselende stageplaats bij een groeiend familiebedrijf;
• Een prettige en informele werksfeer;
• Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen;
• Een maandelijkse stagevergoeding.
Spreken de charmes van een familiebedrijf je aan en wil je werken voor een groeiend bedrijf, stuur dan een motivatiebrief
en CV naar hrm@profielnorm.com.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met HRM, telefoonnummer 0166 – 74 41 02.
Sollicitaties ontvangen wij graag op hrm@profielnorm.com.

