Zorgen voor een beter klimaat - in elk huishouden en de wereld om ons heen. Dat is onze
visie. Als internationale organisatie is dit waar wij naar streven. Onze taak is om huishoudens
te voorzien van warm wonen en warm water door middel van zowel innovatieve als
milieuvriendelijk technologie. Wij doen dit met meer dan 12.000 collega's in meer dan 20
landen. Het vertrouwen van onze 30 miljoen klanten wereldwijd spreekt voor zichzelf.
Verander de wereld en kom bij ons werken!

Stagiair Marketing & Communicatie Vaillant (m/v)
Start: februari 2018. Duur: 5 maanden (fulltime)
Vaillant Group / Amsterdam / Nederland

Het Nederlandse onderdeel van de Vaillant Group bestaat uit twee sterke merken: AWB en
Vaillant. Met AWB voor de projectenmarkt en Vaillant als vertrouwde partner voor de
particuliere markt. De afdeling Marketing & Communicatie Vaillant is een klein team,
waardoor je bij vele activiteiten betrokken wordt. Zowel van de eigen afdeling als van andere
afdelingen. De werkzaamheden betreffen externe marketing communicaties gericht op
voornamelijk de installateur en consument. De werksfeer is informeel, maar wel gericht op
resultaat.

WAT GA JIJ DOEN?.
· Het onderhouden van de Vaillant website;
· Online statistieken monitoren via Google Analytics;
· Opzetten en versturen van (online) nieuwsbrieven;
· Het meewerken aan de ontwikkeling van de online tools;
· Meewerken aan (online) marketingcampagnes;
· Dagelijks aanspreekpunt voor Sales Buitendienst voor Marketing &
Communicatieaanvragen;
· Aanspreekpunt voor hotline;
· Voorraad bijhouden en bestellen kantoordrukwerk, brochures en strooigoed;
· Huisstijlbewaking;
· Ondersteuning in overige marketing activiteiten;
· In overleg krijg je eigen projecten om het merk Vaillant verder te hepen.

JOUW PROFIEL:.
· Je volgt een commerciële opleiding;
· Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
· Je hebt een actieve resultaatgerichte houding;
· Je beheerst kennis over MS Office;
· Je hebt basisvaardigheden in programmeren;
· Je bent leergierig en proactief;
· Je bent ondernemend;
· Je bent in staat professioneel klanten te benaderen.

WAT WIJ BIEDEN:.
Onze organisatie is onderdeel van de Vaillant Group, een sterke wereldspeler die
vooraanstaande producten en technieken ontwikkelt. Internationale kennis en expertise zijn
hierdoor altijd binnen handbereik en geven ons de mogelijkheid om vernieuwend te blijven.
Wij bieden een uitdagende stage waar je kunt zien hoe het echte bedrijfsleven in elkaar zit!
Het uitvoeren van een onderzoek bij Vaillant behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kun je
verantwoordelijkheid krijgen over een of meerdere kleine projecten die eventueel ook als
stageopdracht kunnen fungeren.
Hieronder enkele citaten uit de laatste wereldwijde Great Place to Work Survey:
· “Mijn manager is niet alleen mijn baas, maar in de eerste plaats mijn coach.”
· “Het management vertrouwt erop dat ik zelfstandig kan werken.”
· “Een grote mate van zelfstandigheid met fijne collega's.”
· “Wij als werknemers worden gewaardeerd en er is ruimte voor ontwikkeling.”
· “Wij werken samen met hogescholen, andere bedrijven en andere landen, dit maakt ons
innovatief.”

· “Het is ongelofelijk hoe goed je ontvangen en verwelkomd wordt bij de organisatie. De
teamspirit is groot.”
· “Dit is de beste organisatie op het gebied van warm water en warm wonen, we hebben veel
expertise. Het is een geweldige organisatie.”

Solliciteer nu
Tel: 020-5659200 (vragen naar Romy van Lil)
E-mail: romyvanlil@vaillant.com
Deel deze job:

