TR
RAINEEE MAR
RKETING
G (40 UUR P/W
W)
Ben jij op zoek
z
naar eeen unieke meewerkstag
m
ge op het geebied van ma
arketing?
Da
an spreekt deze
d
stage jee zeker aan!!
Alss Trainee produ
uct‐ & sportma
arketing vervu
ul je een belanggrijke rol binneen de afdeling Marketing. In deze functie h
houd je je onde
er
and
dere bezig mett:





Operationeel meewerkken aan verschillende markettingactiviteitenn & events (klantevenementeen als een Stro
ong Viking Run
ess trainingen));
en Busine
(Onder begeleiding) uittvoeren van kle
einere marketing en/of saless projecten;
n van kleinere onderzoeken
o
naar
n
impact van marketingacctiviteiten;
Opzetten
Meewerkken aan marke
eting tools op het
h gebied van voeding

e ideale nieuw e collega?
Ben jij onze
Wiij zoeken een 2e of 3e jaars HBO student richting (sport)M
Marketing en/o f Voeding die vvanaf maart/april 2018 voor de periode van
min
nimaal 3 maanden stage kom
mt lopen. Daarn
naast ben je prroactief, sociaaal, gedreven, jee beschikt overr uitstekende ccommunicatiev
ve
vaaardigheden in woord en gescchrift, je bent flexibel
f
en accu
uraat. Vind je hhet leuk om mee te denken o
over nieuwe in
nitiatieven? Dan
zo
oeken wij jou!
Zijn wij jo
ouw ideale sta geplek?
Heerbalife is uitge
eroepen tot een Great Place to
t Work in 201
17. Wij vinden het belangrijk dat iedereen d
dagelijks met p
plezier naar he
et
weerk gaat. Herbalife biedt een
n uitdagende sttage in een pro
ofessionele en informele werrkomgeving, w
waarin open com
mmunicatie en
n
een
n gezonde dosis humor zeer belangrijk
b
zijn. Verder staat zelfontwikkelin
z
ng hoog in het vvaandel en bieeden wij de mo
ogelijkheid om je
eigen id
deeën uit te vooeren.
Over
O
Herbalife
Herrbalife is een in
nternationale beursgenoteer
b
rde organisatie
e met een eigenn ontwikkelingg en distributiee van hoogwaardige producte
en
ten
n behoeve van gewichtsbeheersing, sportvo
oeding en perssoonlijke verzorging. Er werkeen wereldwijd meer dan 800
00 medewerkers
bin
nnen Herbalife en een verkoo
opteam van me
eer dan 3 miljo
oen onafhankeelijke Memberss verkoopt Herrbalife productten in meer dan
90 landen wereldw
wijd.
In
n Utrecht is he
et hoofdkantoo
or van Herbalife
e Nederland, België
B
en Maltaa gevestigd waaar een enthou
usiast team van
n meer dan 30
meedewerkers zich dagelijks bezzig houdt met het ondersteunen van Membbers. De afdeling Marketing & Communicatie ondersteun
nt
de Members op het
h gebied van
n evenementen
n, business traiiningen en marrketing‐ en com
mmunicatie acctiviteiten. Ookk houden zij zicch
onder andere bezig met het bijhouden van websitess, productlanceeringen, promotiewerkzaam
mheden en spon
nsoring.
Ga vo
oor een impresssie naar: httpss://herbalife244.nl/
Solliciteren?
e motivatie en CV voor 28 feb
bruari 2018 naaar jobsnetherlaands@herbaliffe.com. Voor m
meer informatie
Ben je geïnteressseerd? Stuur je
kun je contact
c
opnemen met Mariëlle Vos, Senior Marketing Coöördinator via teelefoonnummer 030 ‐ 29 95 311.
o
onze orgaanisatie kun je vinden op ww
ww.herbalife.nl.
Meer informatie over

Acquisitie naar aa
anleiding van deze
d
advertenttie wordt niet op prijs gestelld!

