
All-Round Marketing en Communicatie Stage – Help 

ons met de volgende stap in klantbeleving 
 

In een markt waar iedereen elkaar imiteert, proberen wij juist het verschil te maken. 

Innovatieve oplossingen bedenken om onze doelgroep te benaderen zijn daarbij 

ontzettend belangrijk. Onze markt is continu in ontwikkeling, zeker dit afgelopen jaar, en 

daar passen we ons voortdurend op aan. Door een prachtig aanbod af te stemmen op de 

wensen van onze klanten en een stukje persoonlijk advies, sluiten wij iedere 

overeenkomst af met een lach. We willen graag de voorloper zijn op het gebied van 

marketing en communicatie om zo telkens te kunnen blijven verassen. En natuurlijk een 

stukje beter te zijn dan de rest. 

  

De opdracht 

Dit jaar hebben wij een tal van verouderde webshops samengevoegd tot slechts twee. 

Door deze ontwikkeling is ons niet heel duidelijk hoe onze klanten het gehele 

bestelproces beleven. Wij zoeken daarom een communicatiestudent die de klantbeleving 

inzichtelijk kan maken en een strategisch advies kan geven om eventuele pijn - en 

verbeterpunten aan te pakken. Met jouw werk hopen wij onze communicatie richting de 

klant van het begin van haar zoektocht tot de aftersale te kunnen verbeteren. 

  

Wat ga jij doen? 

Je werkt ondersteunend samen met onze marketeer aan alles wat met communicatie te 

maken heeft. Denk daarbij aan de volgende taken: 

• Content schrijven 
• Beelden vormgeven 
• Foto’s verzorgen 
• Website beheren 
• Drukmateriaal bestellen 
• Interne nieuwsberichten 
• Social media beheren 

 

Iedere dag zal weer anders zijn. Je zal werken aan opdrachten die al op een lange termijn 

besloten zijn, maar ook veel taken die spontaan aan bod komen. Je kan mee op 

afspraken naar onze samenwerkingspartners en zal strategische gesprekken bijwonen. 

En een eigen inbreng wordt daarbij ook gewaardeerd! 

  

Wie ben jij? 

• 3e of 4e-jaars hbo communicatiestudent 
• Interesse in de e-commerce sector 
• Creatief met woorden 
• Werkt graag gevarieerd 

 



Dit zijn wij 

Aangenaam! Wij zijn een gedreven en jong team dat hard werkt om onze doelen te 

behalen. De organisatie heeft het afgelopen jaar enorme ontwikkelingen gezien door 

nieuwe webshops, mooie samenwerkingen en een paar nieuwe gezellige collega’s. Op 

het kantoor waar jij terecht zal komen, zitten we met een klein team van soms 6 tot af en 

toe 10 medewerkers. We hebben een mooie grote ruimte waar iedereen makkelijk met 

elkaar in gesprek kan en het ook zeker nooit stil is. 

  

Interesse? 

Stuur een mailtje naar marketing@gjfloors.nl met een daarin een korte bio, je cv en 

LinkedIn, en je interesses in het marketing- en communicatiegebied. Een motivatie mag 

als je dat graag wil, maar is niet noodzakelijk. 
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