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Vacature: stagiair Marketing en Communicatie 
 

 

 

Kun jij onze marketing & communicatie in Nederland en België op een hoger 

plan brengen? Dan ben jij de kandidaat die wij zoeken! 

 

 

Waar kom je te werken? 

WAYS Europe is een jong en groeiend bedrijf in Kampen, gespecialiseerd in het opleiden 

van medewerkers in de transport en logistiek, van chauffeur tot directeur. We bestaan uit 

een klein, enthousiast en gedreven team. Door onze visie op ontwikkelen en opleiden 

onderscheiden wij ons in deze sector. 
 

De functie 

Als stagiair Marketing en Communicatie heb je een ontzettend leuke stage bij een 

toonaangevende opleider in de Transport en Logistiek. Je gaat aan de slag met de 

marketing van onze producten in Nederland en België via social media, nieuwsbrieven, 

het bijhouden van de website. Ook schrijf je mee aan het Marketing en 

Communicatieplan en brengt dit ten uitvoer. Geen dag is hetzelfde en je krijgt alle kans 

om jezelf verder te ontwikkelen!  

 

Wat ga je doen? 

 Managen van de Social Media 

 Online marketingcampagnes opzetten 

 Implementeren en uitrollen van de huisstijl in de gehele organisatie 

 Standaardiseren van offertes 

 Bijhouden van de website 

 Schrijven en redigeren van diverse uitingen 

 

Wat vragen wij van jou? 

Je vindt het leuk om bij alle doelgroepen de juiste snaar te raken. Je bent gedreven en 

neemt zelf initiatieven, (marketing)plannen te bedenken en uit te voeren. Daarvoor 

beschik je over goede sociale vaardigheden, je werkt zorgvuldig, stipt en natuurlijk 

klantgericht. 

 

Jouw profiel  

 Je volgt een Mbo-opleiding niveau 4 of HBO-opleiding op het gebied van 

marketing en communicatie 

 Je hebt ervaring met social media 

 Je bent creatief, origineel en flexibel 

 Je bent min. 32 uur per week beschikbaar 

 Je houdt van initiatief nemen en aanpakken 

 Je bent stressbestendig, leergierig, ambitieus en kunt snel schakelen 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, Engels, Frans en/of Duits 

is een pré 
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Wat bieden wij? 

 Een afwisselende en uitdagende stageplek 

 Voldoende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen 

 Passende stagevergoeding, behorende bij jouw opleiding en ervaring 

 Enthousiast team 

 

Interesse? 

 Stuur jouw brief met motivatie naar info@wayseurope.com ter attentie van Saskia 

Verhaaff 

 Wij laten binnen twee werkdagen weten of je wordt uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek.  

 Heb je nog vragen over de vacature? Bel ons dan even op 085-4015960 (we zijn 

bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur). 
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