B2B en 010 liggen jou wel?
Dan ben jij de stagiair die wij zoeken!
Stagiair Communicatie / Vormgeving
Doelstelling opdracht
Wij zoeken een stagiair(e) die een enthousiaste bijdrage kan
leveren aan het communicatieteam voor Hatenboer-Water en
Hatenboer-Neptunus. Het betreft hier een meewerkstage.
Binnen je stage is er ruimte voor een stageopdracht. Deze zal
bij aanvang van de stage in overleg afgestemd worden.
Stage inhoud
Meewerken en meedenken bij marketing- en communicatieactiviteiten
in meest brede zin van het woord:
 Ondersteunen dagelijkse communicatie-activiteiten
 Taken op grafisch & DTP-gebied
 Updaten/ontwikkelen van websites (nieuwe website in
ontwikkeling) en marketingmaterialen
 Social media handelingen (Twitter, LinkedIn)
 Schrijven van diverse externe/interne communicatieteksten
 Meedraaien in organisatie van interne/externe evenementen.
Communicatiekalender 2017: website Hatenboer-Water, webshop
Hatenboer-Neptunus, Europort & AquaTech beurzen.
Jouw kwaliteiten en vaardigheden:
3e jaars MBO/HBO student (Marketing &) Communicatie / MIC /
CMD of vergelijkbaar  Ervaring met Photoshop / Illustrator /
InDesign  Kennis van social media  Affiniteit B2B (maritieme)
productie-omgeving  Accuraat  Zelfstandig en initiatiefrijk 
Goede contactuele en communicatieve vaardigheden  Uitstekende
kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
In bezit van rijbewijs B.
Wat hebben wij jou te bieden?






Je werkt in een klein en enthousiast team, in een informele sfeer
Veel ruimte voor eigen inbreng
De stagevergoeding is marktconform
Goede stagebegeleiding
De verrassend veelzijdige wereld van het water!

Duur stage
5-6 maanden

Wat doen we?
Hatenboer-Neptunus Holding BV in Schiedam
is al sinds 1906 “fresh in water”. Gestart als
waterleverancier aan zeeschepen
(Hatenboer-Neptunus), maar uitgegroeid tot
een internationaal opererende marktleider op
het gebied van veilig drinkwater aan boord
en drinkwaterbeheersing binnen de offshore
en maritieme industrie (Hatenboer-Water).
Dat zijn ook onze voornaamste doelgroepen.
Hoe zitten we in elkaar?
Met ongeveer 100 enthousiaste medewerkers
in Schiedam en een vestiging in Singapore
leveren wij technisch hoogwaardige
oplossingen, diensten en producten op het
gebied van (drink)waterbehandeling.
Wereldwijd draaien er meer dan 2000
installaties van ons. De engineering, R&D,
productie, marketing en in- en verkoop
verzorgen we volledig zelf, ondersteund door
en in samenwerking met diverse partners
waar nodig.
De afdeling
De afdeling bestaat uit de Manager
Communications en een allround medewerker
communicatie.
Interesse gewekt?
Indien je geïnteresseerd bent in deze
veelzijdige stageplek, stuur dan een korte
motivatie en CV naar Lena Timmers,
medewerker HRM:
personeelszaken@hatenboer-water.com.
Voor vragen neem je contact op met
Cynthia Meulenkamp, Manager
Communications, cm@hatenboer-water.com.

