
  

 

 

 

 

 

 

Jouw functie: 
 
Wil jij alles leren op het gebied van Online/Digital Marketing? Ben jij een ware contentovenares en heb 
je affiniteit met het bedenken en creëren van content? Wil jij meer leren over o.a Inbound Marketing, 
SEO, Social Media management en digitale tools zoals: Hubspot, Mailchimp, Google ads/analytics, 
Kinemaster? Dan is deze stage wat voor jou! 
 
Als online marketingstagiaire bij Holland Colours ondersteun je onze global marketingafdeling met o.a. 
de volgende taken: 
 
Taken en verantwoordel i jkheden o.a.  

 

• De productie van communicatiematerialen; concepting, schrijven teksten, coördinatie design, 
coördinatie drukken en verspreiding. Qua materialen kan je o.a. denken aan brochures, 
mailingen, presentaties, video’s, social media campagnes etc.  

• Ondersteuning bij de uitrol van online campagnes 

• Ondersteunen bij het organiseren van B2B events  

• Allerlei algemene werkzaamheden op de marketingafdeling 

• Ruimte voor eigen inbreng en ideeën  
 
 

Voor het hoofdkantoor in Apeldoorn is Holland Colours op zoek naar een 
 

DIGITAL MARKETING STAGIAIRE 
Full-time, 32, 40 uur per week 

 
 
Funct ie-eisen en competent ies  

• Je volgt een HBO of WO opleiding (Journalistiek, Communicatie of Marketing) 

• Je bent communicatief sterk 

• Je bent creatief in het bedenken van concepten en het designen ervan 

• Je bent een zelfstandige werker met een hands-on mentaliteit 

• Je kan goed Engels spreken en schrijven 
 

 
Wat bieden wij? 
 
Wij bieden een uitdagende stageplaats binnen een ambitieuze en boeiende leeromgeving met 
afwisselend werk, goede begeleiding en leuke collega’s. Een unieke stage om marketing ervaring op 
te doen bij een mooi internationaal bedrijf in de maakindustrie. Uiteraard is er een stagevergoeding 
beschikbaar.  
 
Over ons 
 

Holland Colours ontwikkelt, produceert en verkoopt vaste en vloeibare kleurconcentraten, 
masterbatches en additieven voor het inkleuren van vaste en flexibele PVC voor de bouw- en 
constructie industrie alsook voor PET en polyolefines voor de verpakkingsindustrie. Behalve deze 
wereldwijde markten, bedienen we de verfindustrie en producenten van siliconenkitten en lijmen. Onze 
technische experts ontwikkelen specifieke oplossingen afgestemd op de eisen en wensen van de 
klant en toegespitst op zijn productieomstandigheden 
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Holland Colours is een Nederlandse onderneming, waarvan de aandelen genoteerd staan aan 
Euronext Amsterdam en heeft vestigingen in Amerika, Europa en Azië. Middels betrokken 
medewerkers, die tevens aandeelhouder zijn, leveren wij persoonlijke service op wereldwijde schaal. 

 
 

 

                                                                  www.hollandcolours.com      


