Vacature stagiaire Marketing &
Communicatie
B-invented zoekt een fanatieke stagiaire Marketing & Communicatie
Ben jij een enthousiaste student(e) op het gebied van marketing en communicatie? En vind jij het
leuk om binnen een jong, ambitieus team jouw kennis in praktijk te brengen? Dan is B-invented voor
jou dé organisatie. Binnen de inspirerende omgeving van het volledig nieuwe Strijp-T in Eindhoven ga
jij met de kracht van enthousiasme elke dag uitdagend werk doen.
B-invented is dé engineerings-expert binnen de bouw waarbij betrokkenheid en integrale, procematige aanpak centraal staan. Ons team kent architecten, bouwkundige en constructieve engineers,
modelleurs en tekenaars. Daarnaast hebben we via onze zusterbedrijven nauw contact met uitvoerende collega’s en partners op de bouw. Samen met klanten en partners zijn we continu bezig processen te verbeteren om resultaten beter te maken en doorlooptijden te verkorten. Samen maken
we mooie projecten waar we blij en trots van worden.
De afdeling Marketing en Communicatie is verantwoordelijk voor alle interne en externe markting- en
communicatieactiviteiten. Vorig jaar is een marketing- en communicatiebeleid geformuleerd en zijn
aansluitend onze nieuwe websites gelanceerd. De volgende stap is om de interne en externe communicatie verder te professionaliseren. Als meewerkstagiaire draai je volledig mee met alle activiteiten binnen de afdeling en werk je aan de verdieping van de positionering. Tevens ben je leidend
in het opzetten en uittesten van diverse communicatie-tools. Daarnaast krijg je de ruimte om een
systeem op te zetten voor het verzamelen en analyseren van MarCom-data en aan de hand daarvan
adviezen uit te brengen.
Je activiteiten hebben dus vooral betrekking op:
de positionering van de organisatie ten opzichte van speciﬁeke klantsegmenten;
het ontwikkelen en managen van het social network;
het analyseren en verbeteren van de online kanalen;
het verzamelen, analyseren en bijhouden van allerhande marktinformatie.
Vind jij het leuk om je met deze onderwerpen bezig te houden? En ben jij daarnaast:
enthousiast, nieuwsgierig en gedreven;
scherp, kritisch en heb je oog voor innovatie;
communicatief vaardig en pro-actief;
geïnteresseerd in online marketing en social media;
bezig met een HBO-opleiding in de richting van Marketing en/of Communicatie?
Laat dan je enthousiasme spreken en neem contact op met Lucienne Theunissen op 040 – 780 51
31 of via vacature@b-invented.com.

