TRAINEE MARKETING (40 UUR P/W)
Ben jij op zoek naar een unieke meewerkstage op het gebied van marketing?
Dan spreekt deze stage je zeker aan!
Als Trainee product- & sportmarketing vervul je een belangrijke rol binnen de afdeling Marketing. In deze functie houd je je onder
andere bezig met:





Operationeel meewerken aan verschillende marketingactiviteiten & events (klantevenementen als een Strong Viking Run
en Business trainingen);
(Onder begeleiding) uitvoeren van kleinere marketing en/of sales projecten;
Opzetten van kleinere onderzoeken naar impact van marketingactiviteiten;
Meewerken aan marketing tools op het gebied van voeding

Ben jij onze ideale nieuwe collega?
e
Wij zoeken een 3 jaars HBO student richting (sport)Marketing die vanaf half januari 2018 voor de periode van minimaal 5 maanden
stage wil komen lopen. Daarnaast ben je proactief, sociaal, gedreven, je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in
woord en geschrift, je bent flexibel en accuraat. Vind je het leuk om mee te denken over nieuwe initiatieven? Dan zoeken wij jou!
Zijn wij jouw ideale stageplek?
Herbalife is uitgeroepen tot een Great Place to Work in 2017. Wij vinden het belangrijk dat iedereen dagelijks met plezier naar het
werk gaat. Herbalife biedt een uitdagende stage in een professionele en informele werkomgeving, waarin open communicatie en
een gezonde dosis humor zeer belangrijk zijn. Verder staat zelfontwikkeling hoog in het vaandel en bieden wij de mogelijkheid om je
eigen ideeën uit te voeren.
Over Herbalife
Herbalife is een internationale beursgenoteerde organisatie met een eigen ontwikkeling en distributie van hoogwaardige producten
ten behoeve van gewichtsbeheersing, sportvoeding en persoonlijke verzorging. Wereldwijd werken er meer dan 8000 medewerkers
binnen Herbalife en een verkoopteam van meer dan 3 miljoen onafhankelijke Members verkoopt Herbalife producten in meer dan
90 landen wereldwijd.
In Utrecht is het hoofdkantoor van Herbalife Nederland, België en Malta gevestigd waar een enthousiast team van meer dan 30
medewerkers zich dagelijks bezig houdt met het ondersteunen van Members. De afdeling Marketing & Communicatie ondersteunt
de Members op het gebied van evenementen, business trainingen en marketing- en communicatie activiteiten. Ook houden zij zich
onder andere bezig met het bijhouden van websites, product launches, promotiewerkzaamheden en sponsoring.
Ga voor een impressie naar: https://herbalife24.nl/
Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatie en CV voor 26 januari 2018 naar jobsnetherlands@herbalife.com. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met Mariëlle Vos, Senior Marketing Coördinator via telefoonnummer 030 - 29 95 311.
Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op www.herbalife.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

