Stages Consumer Care
Voor begin februari 2022 zijn wij op zoek naar stagiaires voor onze stages binnen het Consumer Care
team op de marketingafdeling van Verkade en Sultana. Het marketingteam bestaat uit de
categorieën koek, chocolade en tussendoor & savoury. Tijdens deze stage krijg je de mogelijkheid
om mee te draaien bij een sterke A-merk organisatie met Verkade en Sultana als belangrijkste
merken.
Het Consumer Care team bevindt zich op de afdeling Marketing. Wij ondersteunen in alle marketing
en communicatieactiviteiten. Het beantwoorden van vragen, opmerkingen of klachten zijn een klein
onderdeel van onze dagelijkse taken. Dit doen wij zowel via social media als via de website. Het
signaleren, op basis van reacties van consumenten, opvallende zaken en het ondersteunen van de
uitvoer van onze campagnes, daar ligt onze kracht. Wij werken zowel voor het Verkade, Sultana en
McVities merk. Als stagiair bij Koninklijke Verkade ben je echt onderdeel van het team en krijg je veel
verantwoordelijkheid. De projecten proberen we zo goed mogelijk af te stemmen op jouw interesses
en leerdoelen. Doordat de afdeling nauw samenwerkt met andere afdelingen en externe partijen zoals
co-manifacturing fabrieken kan je je in de breedte oriënteren.
Wie jij bent

Je bent iemand met daadkracht en je bent niet bang om klanten te woord te staan. Je
handelt resultaatgericht en verliest de belangen van de consument en Verkade niet uit het
oog. Verder beschik je over de volgende eisen:
- Je volgt een MBO of HBO opleiding richting communicatie, marketing;
- Affiniteit met social media en food;
- Nieuwsgierig, creatief en oplossingsgericht;
- Positief, zakelijke instelling, hands-on mentaliteit;
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels
Wat biedt Verkade jou?
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met bekende
Nederlandse merken. De bedrijfscultuur is informeel, met veel aandacht voor teamwork en resultaat.
Je wordt onderdeel van een enthousiast team en staat in direct contact met verschillende interne
afdelingen als Sales en Trade Marketing. Daarnaast krijg je snel veel verantwoordelijkheden op de
afdeling en zal je een divers takenpakket krijgen, waarbij gefocust wordt op jouw ontwikkeling. We
bieden een stage vergoeding van €400,- per maand op fulltime basis.
Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief en cv naar Koninklijke Verkade nv naar werkenbij@pladisglobal.com onder
vermelding van ‘Sollicitatie Consumer Care stage’.

- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld -

