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(Afstudeer)Stage Marketing / Communicatie (HBO)
TM Filters is op zoek naar een leergierige stagiair(e). Ben je op zoek naar een leuke uitdaging? Dan zijn wij
op zoek naar jou!

Stageomschrijving
Als stagiair(e) draai je volledig mee in het team en hou je je bezig met de meest uiteenlopende
werkzaamheden. Je weet onze organisatiestrategie te vertalen naar aansprekende en toegankelijke
content en communicatiemiddelen die aansluiten op de beleving van onze klant. Je kunt goed luisteren en
je hebt een neus voor nieuws. Schrijven en organiseren kun je al goed, en je wilt je hier verder in
ontwikkelen.

Je werkzaamheden bestaan onder ander uit:
➢
➢
➢
➢

Het effectief inzetten van diverse online media
Het updaten van de website (het schrijven en verbeteren van webteksten)
Ontwikkeling van online marketingactiviteiten
Ondersteuning bij overige marketingwerkzaamheden

Waar zijn wij naar op zoek?
➢
➢
➢
➢
➢

Een ambitieuze 3e of 4e jaars HBO student in de richting van marketing/communicatie
Jij hebt uitstekende kennis van MS Office en Social Media
Jij beheerst de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord als geschrift
Je houdt van creatief denken en ondernemend te werk gaan
Je neemt initiatieven en komt met verbetervoorstellen of oplossingen.

Organisatie
TM Filters is onderdeel van de HWI Group gevestigd in Alphen aan den Rijn. TM Filters is gespecialiseerd
in filtersystemen voor de olie- en gasmarkt. De industrieën waar je aan moet denken zijn de olie en gas,
chemie en petrochemie, energie en overige markten waar filters gebruikt worden. TM Filters werkt
voornamelijk internationaal. De HWI Group is een open, informele organisatie waarbij veel waarde wordt
gehecht aan een prettige werksfeer.
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Wat bieden wij?
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Een fulltime afwisselende en uitdagende (meewerk)stage binnen een internationale organisatie
Een aantrekkelijke werkomgeving binnen een jonge, enthousiaste en groeiende organisatie
Tijdens je stage word je begeleid door een vaste stagebegeleider
Een stagevergoeding van €350,- bruto per maand
Veel ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing
Collegialiteit en een positieve werksfeer
Dagelijks verzorgde lunch met alle collega’s

Jouw reactie naar TM Filters:
Spreekt het profiel jou aan en ben je beschikbaar? Mail dan je CV met een korte motivatie naar Marjolein
van Vroonhoven op het e-mail adres MvanVroonhoven@hwimachining.com.
Voor meer inhoudelijke informatie over TM Filters kun je onze website bezoeken op
https://www.tmfilters.com of contact opnemen met Marjolein van Vroonhoven op telefoonnummer
+31 (0) 172 – 745 393.
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