Stage communicatie & marketing bij het lekkerste bedrijf van NL!
Omschrijving functie
Royal Smilde Bakery is op zoek naar een enthousiaste, leergierige stagiair(e) op het gebied van
marketing/communicatie op het hoofdkantoor in Edam. Startdatum: augustus/september 2021 (startdatum flexibel).
Het is een afwisselende stage waar je mag werken voor de leukste merken van Nederland; HomeMade Bakmixen
(B2C) én Pruvé (B2B) waarbij veel ruimte is voor eigen leerdoelen, creativiteit en inbreng. Er is eventueel ook ruimte
voor een (afstudeer)opdracht.
Werkzaamheden
• Meedenken over nieuwe marketing acties en campagnes.
• Je houdt je bezig met de contentcreatie van onze social kanalen. Dit houdt in dat je meedenkt met de
planning en invulling van social content én jouw ideeën ook uitwerkt (van het bakken tot het schrijven en
inplannen van de posts).
• Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van klantreacties via Facebook en Instagram voor
HomeMade Bakmixen.
• Opzetten en uitvoeren van verschillende promotionele acties op bijv. social media.
• Up-to-date houden van de websites en beeldbank.
• Ontwerpen van verschillende marketing uitingen zoals flyers en social posts.
• Algemene ondersteuning van het marketing en sales team, bijv. organiasatie van evenementen.
• Uiteraard word je ook onderdeel van ons proefteam en mag je regelmatig nieuwe producten proeven!
Kwalificaties
• Student in de richting van communicatie of marketing (CMD, Mediamanagement, Marketing/Communicatie,
Commerciële Economie, Food & Business, etc).
• Je bent enthousiast, leergierig, communicatief sterk, initiatiefrijk, creatief en zit vol goede ideeën.
• Ervaring met het Adobe CC pakket (vooral Photoshop en InDesign) is een pré.
• Rijbewijs is een pré.
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend.
• Je hebt affiniteit met bakken en bakproducten.
• Je weet wat er online speelt; welke YouTuber is hot en welke Instagrammer moeten we sowieso volgen?
Wat bieden wij jou?
• De mogelijkheid om in een dynamische, internationaal opererende en groeiende organisatie te werken en
ervaring op te doen.
• Veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit.
• Een afwisselende stage, geen dag is hetzelfde!
• Een leuk en gezellig team waar je veel van kunt leren, maar wij staan ook zeker open voor jouw ideeën .
• Je bent volledig onderdeel van het marketingteam.
• Een passende stagevergoeding.
Standplaats: Edam (omgeving Amsterdam)
Start: augustus/september 2021 (startdatum is flexibel) voor minimaal 5 maanden
Omschrijving bedrijf
Royal Smilde Bakery, onderdeel van de Royal Smilde, is producent van een breed assortiment bakkerij- en
gebaksproducten. Onder sterke, internationale merken (Pruvé, HomeMade Bakmixen) wordt een breed en innovatief
assortiment gebakken en ongebakken halffabricaten, gebak, bake-off snacks, seizoenbanket en bakmixen
aangeboden aan de professionele en de consumentenmarkt.
Interesse?
Solliciteer dan vandaag nog! We komen graag met je in contact. Stuur jouw sollicitatie naar Emma Sterken via
marketing@smildebakery.com. Heb je vragen? Dan kan je ook bellen naar: +31 611 349 512. We zijn benieuwd wat
jij er van bakt!

