
Stagiair (MBO) Marketing 

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

jou! Vanaf september hebben wij namelijk een leuke (meewerk)stagepositie beschikbaar op de 

marketingafdeling van Handicare Bathroom Safety in Pijnacker. 

Wat ga je doen? 

Als stagiair op de marketingafdeling maak je samen met de marketingmanager onderdeel uit van het 

marketingteam. Samen zijn jullie als team verantwoordelijk voor de uitingen van het bedrijf. 

Je gaat je o.a. bezig houden met de nieuwe website en het creëren van nieuwe subpagina’s. Hiervoor 

maak je nieuwe content aan, maar ook gebruik je bestaande content van de aanwezige landingspagina’s 

en verwerk je deze. Hiermee zorg je ervoor dat Handicare zich kan uiten als volwaardig kennispartner 

voor haar klanten. 

Daarnaast werk je mee aan de overige marketingactiviteiten, marketingcampagnes en leer je belangrijke 

aspecten van marketing in de praktijk toe te passen. Bij marketingcampagnes komt alles kijken, van 

social media tot het maken van eventuele brochures. Dit zal afhankelijk zijn van je kennis en kunde. 

Vereisten 

Je bent creatief en gericht op het toepassen van ideëen. Daarnaast heb je gevoel voor webdesign en het 

online landschap. Kennis van photoshop is niet vereist maar wel heel handig.  Daarnaast verwachten wij 

dat je goed uit de voeten kan met de nederlandse taal en het liefst ook redelijk goed de engelse taal 

beheerd 

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

ervaring opdoen op het gebied van online marketing. 

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 ontwikkeling. 

 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 is wereldwijd actief. Onze 

activiteiten op 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: 



Stagiair (MBO) Marketing 

marnix.verhaar@handicare.com 
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