
 

 
 
 
 

Stagiair(e) E-Commerce / Marketing / Communicatie 
HorecaTraders onderscheidt zich met een uitgesproken mening over professioneel horeca en catering 

apparatuur. Wij zijn specialist in de verkoop van horeca apparatuur en beschouwen horeca apparatuur 

als de belangrijkste pijler voor de horeca ondernemer. HorecaTraders biedt een breed assortiment 

horeca benodigdheden aan. 
 

HorecaTraders staat midden in de samenleving. Dus nemen we ook actief deel in activiteiten en 

initiatieven die daar een bijdrage aan leveren. We zijn actief op alle denkbare terreinen. Ook in 2018 

willen  wij  stagiaires  de mogelijkheid  bieden  om  zich te  ontwikkelen en  zo  te  oriënteren op de 

arbeidsmarkt. De stagiair(e) zal als volwaardig lid deel uitmaken van de marketing- en communicatie 

afdeling. Er worden zeer veel werkzaamheden uitgevoerd op zowel online als offline marketinggebied. 
 

De Werkzaamheden 
• SEO/SEA werkzaamheden. 

• Bedenken en opzetten van online campagnes en productacties. Hier valt ook onder optimalisatie van 

de huidige online verkoopkanalen. 

• Schrijven van blogs, nieuwsberichten, nieuwsbrieven, portalen ten behoeve van het assortiment en 

uiteraard HorecaTraders als geheel. 

• Beheren van social media. 

• Affiliatie marketing. 

• Het schrijven van content ten behoeve van het huidige assortiment. 

• Opzetten joint promotions en de aanwezigheid op beurzen. 
 

 

Het team 
Je leert van de beste mensen. Hiërarchie kennen we niet. 

 

Wij vragen 
• HBO of WO werk- en denkniveau. 

• Mogelijke  studierichtingen:  Business  Studies  Marketing,  Business  Studies  Ondernemen  (Small 

Business & Retail Management), Commerciële Economie, Marketing, Digitale Media of (Digitale), 

Culturele informatiewetenschappen (Media en informatie), Communicatie, Communicatie- en 

informatiewetenschappen, Nederlands, Media, informatie en communicatie of vergelijkbare 

opleidingen. 

• Ruimte  voor  een  meewerkstage  of  zelfstandige  opdracht  (4  tot  6  maanden).  Het  kan  ook 

gecombineerd worden. Het betreft een doorlopende stage. 

• Goede beheersing van Nederlands in woord en geschrift. Engels en Duits geen pre maar wel een plus. 

• Accuraat en zelfstandig kunnen werken.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij bieden 

• Een stageplek bij één van de snelst groeiende bedrijven van de Benelux. 

• Uitdagende stage om helemaal in op te gaan, zodat je af en toe vergeet dat je aan het werk bent. 

• Een marktconforme vergoeding. 

• Serieuze ruimte voor creativiteit en kennisdeling. 

• Alle ruimte voor eigen initiatief. 

• Korting op ons gehele assortiment. 
 
 

Standplaats & Contactinformatie 
We nodigen je graag uit om te solliciteren voor deze stagevacature. Vertel ons waarom jij voor 

HorecaTraders wilt werken en waarom je denkt geschikt te zijn voor deze stage. Daarnaast ontvangen 

wij uiteraard graag jouw CV. Je kunt mailen naar info@horecatraders.com T.a.v. HRM. 
 

HorecaTraders Nederland 

Stationsplein 99, kantoor 170 

1703 WE te Heerhugowaard 
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