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Creatieve
afstudeerder
en/of
stagiair(e)
marketing & communicatie

Denk jij graag out of the box?
Loop je niet weg van een uitdaging?

En houd je ervan om inhoudelijk content,
spraakmakend te maken?

Dan zit je goed bij Vaassen Textile Consultancy



VACATURE MARKETING & COMMUNICATIE

Bezoek onze website:
www.vaassen.net

De afstudeeropdracht:

met ons op zoek wil gaan naar deze

nieuwe passende product-

marktcombinaties (pmc’s);

ons kan ondersteunen in het onderzoeken

van de haalbaarheid van pmc’s;

bij een GO op een pmc kan ondersteunen

bij het formuleren van de marketing- en

salesstrategie. 

Ons familiebedrijf bestaat sinds 1996 en is

momenteel gevestigd in Hengelo (ov).

Binnenkort wordt het roer overgedragen aan

de volgende generatie. Dit betekent dat we de

uitstraling van Vaassen Textile Consultancy

willen laten aansluiten bij de nieuwe

ondernemer en mede ook op zoek gaan naar

nieuwe passende product-marktcombinaties. 

Om die reden zoeken we een afstudeerder die:

Daarbij nodigen wij jou van harte uit om mee te

denken in de rebranding van Vaassen Textile

Consultancy. Op een dusdanige wijze dat

bestaande waarden behouden blijven en er

ruimte ontstaat om meer beleving aan de ‘op

het eerste gezicht’ technische diensten te

geven.

De stageopdracht: 

De leiding van ons familiebedrijf Vaassen

Textile Consultancy wordt ter zijner tijd

overgedragen aan de volgende generatie en

daar hoort ook een nieuwe identiteit bij. Het is

de bedoeling om meer beleving aan onze ‘op

het eerste gezicht’ technische diensten te

geven en vooral ook de toegevoegde waarde

van het persoonlijke contact hierin duidelijk

naar voren te laten komen.

We zijn op zoek naar een creatieve stagiaire

die een passie heeft voor het realiseren van

effectieve content voor diverse

communicatiekanalen. Daarbij vinden we het

belangrijk dat je de nodige kennis bezit over

online marketing.



INTERESSE? STUUR JE MOTIVATIE NAAR:
LISETTE@VAASSEN.NET

Meer over onze
organisatie
Vaassen Textile Consultancy verleent diensten

aan een grote diversiteit aan klanten, uit

verschillende sectoren zoals werkkleding,

sportkleding, representatiebekleding of ander

soort professioneel textiel. Naast certificatie

werkzaamheden kunnen wij verschillende

textieltesten uitvoeren in ons eigen laboratorium.

Denk bijvoorbeeld aan kleurechtheid,

slijtvastheid, waterbestendigheid of

brandwerendheid. Ook kunnen klanten bij ons

terecht met hun kwaliteits vragen over textiel en

kleding en begeleiden wij de klant bij het

verduurzamen van hun textiel, kleding en/of

productie. Een deskundig en betrouwbaar advies

is voor onze klanten heel belangrijk en daarbij

staan service en het ontlasten van de klant voor

ons voorop. 

Jouw werkplek:
Wij verhuizen binnenkort naar de Marssteden in

Enschede, waar we een mooie ruime locatie

mogen betrekken met een landelijk uitzicht. Wij

werken daar in een klein team, waar veel ruimte

is voor zelfstandigheid en eigen initiatief. De

locatie is goed te bereiken zowel met de fiets als

via openbaar vervoer.

Om jou te ondersteunen tijdens jouw afstuderen

en/of stage is er maandelijks een praktijkopleider

aanwezig, die onze organisatie momenteel

tevens ondersteund in de bedrijfsoverdracht en

het rebranden van Vaassen Textile Consultancy.


