Job profile

Functie

Stagiair(e) Marketing & Communicatie

Locatie

Europa / Nederland / Breda

Activiteit

Mechanische Machine bouw / Technische Innovatie

Referentie

I4L-JOB-PROFILE-INTERN S&M

Type contract

32- 40 uur pw.

Inno4Life is een groeiende organisatie, gevestigd in Breda. Ons bedrijf biedt een reeks innovatieve markt leidende
farmaceutische machine oplossingen & services. Inno4Life heeft een gerespecteerd klantenbestand binnen en
buiten Nederland en heeft een solide partner netwerk opgebouwd.
Onze informele bedrijfscultuur kenmerkt zich door universele waarden als: integriteit; vertrouwen; respect en
betrokkenheid. Ben jij de doorzetter, de creatieveling en gepassioneerde stagair(e) die ons komt ondersteunen.
Jij ondersteunt als stagiair(e) Marketing & Communicatie de marketing en sales medewerkers bij diverse projecten
binnen Inno4Life. Hierbij kun je denken aan specifieke marketing/product campagnes, fairs/business trade events.
Ook pak je zelfstandig kleine projecten op, doe je marktonderzoek en ondersteun je bij creatie van
marketingmiddelen. Je bent medeverantwoordelijk voor het werken met het CRM en DM systeem en je bent
aanspreekpunt voor diverse aanvragen die via collega’s en anderen bij het team binnenkomen.

Wij vragen :






Een inschrijving bij een hbo- of wo-opleiding. Bij voorkeur op het gebied van marketing of communicatie;
je bent vanaf september minimaal 5 maanden beschikbaar voor 32 uur per week of meer;
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, teamwork en ondernemerschap;
je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend;
je hebt een proactieve, energieke houding en communicatie talent.

Wij bieden:






Een uitdagende stageplek in een zeer snel groeiende business to business organisatie, die jou de gelegenheid
biedt te voldoen aan de eisen voor jouw stageopdracht;
Een stagevergoeding van € 500,- per maand op basis van veertig uur;
Dagelijks een gezamenlijke lunch;
Leeromgeving in marketing, communicatie, sales en projectmanagement;
Je komt te werken in het sales en marketing team en wordt gecoacht door de marketing and communication
manager;

Bezoek Inno4Life.com voor aanvullende informatie en contact gegevens.
Je sollicitatie kun je inclusief je motivatie en CV mailen naar jobs@Inno4Life.com
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

www.Inno4Life.com
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