
Stageopdracht – HBO – Online market research 

Is marketing jouw passie en wil je graag meer ervaring opdoen op dit gebied? Dan zijn we op zoek naar 

jou! Vanaf september hebben wij namelijk een (afstudeer)stageplek beschikbaar op de 

marketingafdeling van Handicare Bathroom Safety in Pijnacker. 

Wat ga je doen? 

Als stagiair Marketing maak je deel uit van ons marketingteam. Je werkt op ons kantoor in Pijnacker 

samen met de marketingmanager en doet onderzoek naar onze online kansen. 

Welke online B2C kanalen zijn interessant voor Handicare? Waar moeten wij absoluut aanwezig zijn? 

Waar liggen de kansen om onze online positie te versterken? 

Na afloop van jouw stageperiode kan jij ons vertellen welke online verkoopstrategie het beste bij ons 

past, en hoe we dit het beste kunnen realiseren! 

Vereisten 

Je bent analytisch sterk, nieuwsgierig en onderzoekend. Je zoekt alles tot in de puntjes uit en bent op de 

hoogte van de laatste trends in online marketing. Je zet gemakkelijk je gedachten op papier en bent 

communicatief vaardig.  

Je volgt nu een HBO opleiding op het gebied van marketing en/of communicatie en je wilt graag meer 

ervaring opdoen op het gebied van Online marketing en E-commerce. 

Wat bieden wij jou? 

 Een leuke en uitdagende stage voor 4-6 maanden, waarbij je veel ervaring op kunt doen op het 

gebied van marketing 

 Veel ruimte om je creativiteit en kennis in de praktijk toe te passen 

 Energiek, kleinschalig en specialistisch bedrijf 

 Gezellige collega's 

 Ruimte voor eigen initiatief en ontplooiing. 

 Een stagevergoeding 

 Waar kom je terecht? 

Handicare biedt oplossingen die de onafhankelijkheid van mensen met een functiebeperking en 

ouderen vergroten en tegelijkertijd de zorg door familie, verpleging en therapeuten gemakkelijker 

maken. Handicare is marktleider op het gebied van hulpmiddelen en zijn wereldwijd actief. Onze 

activiteiten op het gebied van Bathroom Safety  worden vanuit Pijnacker aangestuurd. 

Je komt terecht in een jong en enthousiast team met veel ervaring op het gebied van marketing, waar 

ook veel ruimte is voor eigen ideeën. 

Ben jij onze nieuwe marketing stagiair? Stuur dan een e-mail naar: 

marnix.verhaar@handicare.com 


