
𝗔𝗹𝗹𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘁𝗮𝗴𝗶𝗮𝗶𝗿𝗲 

𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗽𝗹𝗮𝗮𝘁𝘀: 𝗡𝗶𝗷𝗸𝗲𝗿𝗸 

𝗡𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂: 𝗠𝗕𝗢/𝗛𝗕𝗢 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste allround marke6ng stagiaire die houdt van varen en/of interesse 
hee: in auto’s, campers en boten. 

Wij van DG Rubber Holland zijn namelijk een groothandel voor vrijwel alles dat met boten bouwen te 
maken hee:. Daarnaast worden onze producten in heel veel andere markten toegepast, zoals in de 
Automo6ve in vrachtwagens, campers, he:rucks en andere verrijdbare machines. 

 
𝗪𝗶𝗲 𝘇𝗼𝗲𝗸𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝗯𝗶𝗷 𝗗𝗚? 

We zoeken naar iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die zelfstandig kan plannen en werken. 
Onze dedicated man Lennart Touwen zal je goed op weg helpen. Hij is zelf maximaal twee dagen in de week 
op de zaak. wat betekent dat jullie de 6jd samen strak moeten plannen. In de opstarLase van je stage zal 
Lennart vaker en langer beschikbaar zijn om je op weg te helpen. 

Daarbuiten kun je hulp vragen aan collega’s en aan een externe marke6ngbureau waarmee DG 
samenwerkt, waar veel experts ziMen die je met alle liefde en geduld de kneepjes van het vak leren.  

 
𝗪𝗮𝘁 𝗴𝗮 𝗷𝗲 𝗱𝗼𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗹𝗲𝗿𝗲𝗻? 

We vragen al best veel van je – dat weten we. Maar we hebben ook leuke dingen! 

Zo mag jij je bezig houden met de content kalender & planning van DG Rubber Holland (moederbedrijf) en 
DG Rubber Profiles (dochterbedrijf). Dit is al opgestart door het externe marke6ngbureau en gaan jullie 
samen verder oppakken en uitbouwen.  

Daarnaast mag je producten fotograferen en bezig gaan met fotobewerking. Je ontwerpt datasheets voor 
producten of past deze aan. Ook krijg je verantwoordelijkheid over de website. Deze vul je aan en verbeter 
je waar nodig. Periodiek schrijf je nieuwsbrieven voor onze klanten over de ontwikkelingen. 

In grote lijnen ga je dus aan de slag met het moderniseren van de marke6ng binnen ons bedrijf. Hiervoor 
doe je marktonderzoek en maak je een SMART ac6eplan. Je kunt een grote slag slaan op dit gebied, maar 
dat ligt geheel in je eigen handen. 

Denk jij dat je voldoende in je mars hebt voor deze uitdaging? Solliciteer dan direct! Mail naar: 

l.touwen@dgrubberholland.nl t.a.v. Lennart Touwen en o.v.v. 'Sollicita6e Marke6ng Stagiaire'


