
Stagiair(e) Marke-ng & 
Communica-e 
Jouw uitdaging 

Ben je op zoek naar een commerciële en crea1eve stage vanaf september 2021? Dan ben je bij Vaassen 
Tex1le Consultancy aan het juiste adres. Stage lopen bij VTC betekent een leuke en leerzame 1jd. Wij bieden 
jou de mogelijkheid om ervaring op te doen in een ondernemende en hands on omgeving. Als stagiair(e) 
ondersteun je de consultants in het verder vormgeven en uitvoeren van de marke1ng- en communica1e 
werkzaamheden voor VTC. 

Wie zijn wij?  

Vaassen Tex1le Consultancy ook wel bekend als VTC is een familiebedrijf geves1gd in Hengelo en opgericht 
door Leon Vaassen in 1996. 
VTC is een tex1el technisch adviesbureau en ondersteunt de confec1e- en tex1elindustrie.  
Onze exper1se in tex1el, confec1e en tex1elonderzoek is alom bekend bij onze na1onale en interna1onale 
klanten. Wij houden ons bezig met de CE cer1fica1e, het testen van tex1el en het adviseren hierbij. In ons 
in-house tex1el lab kunnen we de meest uiteenlopende tex1el testen uitvoeren voor ieder soort tex1el of 
toepassing.  

Voor een crea-eve versterking binnen ons team zijn wij op zoek naar een:  

Stagiair(e) Marke-ng & Communica-e 

Func-eomschrijving 

Als stagiair(e) Marke1ng & Communica1e ben je een volwaardig lid van ons team.  

In de periode van minimaal 5 maanden ben je onze marke1ng support. Hierbij ondersteun je VTC bij de 
ontwikkeling, coördina1e en uitvoering van verschillende marke1ng, commerciële en crea1eve ac1viteiten 
zoals:  

• Beheer van onze social media kanalen; 
• Up-to-date houden van de website; 
• Versturen van nieuwsbrieven;  
• Creëren van Social media content (tekstueel en visueel); 
• Schrijven van SEO-teksten die aansluiten op onze doelgroep en markt; 
• Assisteren bij de ontwikkeling van strategische marke1ng- en communica1econcepten voor bijvoorbeeld 

de ontwikkeling in de markt of een nieuwe dienst of testaanbod.  

Jouw profiel  

Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau in een commerciële en crea1eve studierich1ng. Je gaat 
onderdeel uitmaken van een klein en gedreven team en wij zoeken daarom een persoon die weet van 
aanpakken en (grotendeels) zelfstandig kan werken. Je hebt redelijke kennis van social media en kan hierin 
je crea1viteit goed kwijt. Daarnaast ben je mondeling en schri_elijk goed onderlegd in het Nederlands en 
Engels.  



Wat bieden wij?  

De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen op crea1ef en commercieël vlak en werkervaring op te doen. Een 
fijne, informele werksfeer in een klein maar betrokken team collega’s die graag hun kennis met jou delen. 
Ruimte voor eigen ini1a1ef en crea1viteit. En tot slot een passende stagevergoeding.  

Interesse of heb je toch nog vragen?  

Ben jij de crea1eve marke1ng & communica1e talent dat ons komt ondersteunen? Heb je interesse in een 
uitdagende en leerzame stage? Solliciteer dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 25 juni 2021.  

Stuur je mo1va1e, curriculum vitae en of vraag o.v.v. “Stage marke1ng & communica1e” naar 
liseee@vaassen.net t.a.v. Liseee Vaassen. Na de reac1etermijn ontvang je nader bericht.  
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