Stage Marketing-Communicatie Crystal Promotions B.V.
Voor onze organisatie Crystal Promotions BV, gevestigd in Weesp, zijn we op zoek naar een
stagiair(e), 3e-jaars HBO/WO (Sport-)Marketing, Communicatie of Commerciële Economie, die graag
binnen onze organisatie wil meewerken. De stage is voor een periode van minimaal 4 maanden,
startdatum is doorlopend mogelijk.
Over Crystal Promotions
Crystal Promotions BV is al meer dan 25 jaar één van de toonaangevende textieldrukkerijen in
Nederland. We zijn gespecialiseerd in het leveren en bedrukken van relatiegeschenken,
promotionele kleding en gepersonaliseerde gadgets. We mogen aansprekende nationale en
internationale bedrijven tot onze klantenkring rekenen.
Voor deze stage zijn wij op zoek naar een ondernemende en commerciële student, die niet schrikt
van verantwoordelijkheden en graag een toegevoegde waarde levert in zijn/haar stage.
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We zoeken een persoon met de volgende kenmerken:
Je bent pro-actief, zelfstandig en commercieel ingesteld;
Je hebt een uitstekende kennis van de Engelse en Nederlandse taal (woord en geschrift);
Je bent creatief en hebt zorg voor goede uitvoering;
Je neemt de verantwoording en bent in staat zelfstandig projecten te leiden;
Je beschikt over goede conceptuele en analytische vaardigheden;
Je bent een teamplayer met goede sociale en communicatieve vaardigheden;
Ervaring in een eerdere commerciële stage of soortgelijke werkervaring is een pré.
Als marketing-/communicatie stagiair(e) krijg je de mogelijkheid volledig met ons team mee te
draaien. Je coördineert diverse operationele projecten die een bijdrage leveren aan het algemene
marketingbeleid. Er wordt hierbij samengewerkt met diverse interne afdelingen en externe partners.
Daarnaast krijg je de mogelijkheid om zelfstandig te werken aan opdrachten in het kader van je
opleiding. Ons management zal je hierbij, indien gewenst, ondersteunen.
Voor deze stage geldt een standaard stagevergoeding voor stagiairs/afstudeerders.
Meer informatie over Crystal Promotions vind je op onze website www.crystalpromotions.nl.
Heb jij zin in een uitdagende stage en het opdoen van veel werkervaring? Stuur dan je Curriculum
Vitae en motivatie naar onderstaand adres, ter attentie van Lotte van Wees, of per e-mail.
Onze contactgegevens:
Crystal Promotions BV
Pampuslaan 42
1382 JR WEESP
Contactpersoon:
Lotte van Wees
Human Resources
Lotte@crystalpromotions.nl

