
 

 

Als onderdeel van Lotus Bakeries zijn wij gewijd aan de groei van geluk en gezondheid in de wereld, 

met heerlijk en gezonde snacks en een gezonde dosis humor. We verkopen snacks die zowel goed 

voor je smaakpupillen, als voor je gezondheid zijn en delen ze met veel vreugde en liefde!  

Voor ons kantoor in Geldrop zijn wij op zoek naar:  

Stagiaire Marketing  
32-40 uur per week 

Wanna get Nakd with us: 

Als stagiaire op onze marketingafdeling ondersteun je de brandmanager bij het uitvoeren van 

marketingplannen en design/verpakkingswijzigingen. Je werkt acties en promoties op de winkelvloer 

mede uit en evalueert deze. Ook ben je betrokken bij het organiseren van events en sampling acties. 

Je krijgt de verantwoordelijkheid om de websites van de merken actueel te houden en de merken te 

monitoren op alle Social Media. Je kunt tijdens je stage zelfstandig projecten en taken oppakken. 

 

Waar moet jij beregoed in zijn: 

• Je bent bezig met het afronden van je WO opleiding of hebt deze recentelijk afgerond; 

• Je hebt passie voor merken, food en FMCG; 

• Je bent proactief, kritisch en energiek; 

• Je houdt van uitdagingen en vindt het leuk om binnen ene gedreven team nauw samen te 

werken; 

• Je hebt een topsport mentaliteit (ambitieus, doorzetter, gedisciplineerd en je wilt de lat altijd 

hoger leggen); 

• Je kunt zelfstandig aan projecten werken; 

De stage is een meewerkstage maar er is ruimte voor het uitvoeren van een (eind)opdracht. Je werkt 

vier dagen per week mee aan de verschillende projecten en de overige dag kun je besteden aan je 

eigen opdracht. Daarnaast krijg je reiskostenvergoeding en een stagevergoeding. 

 

Heb jij TREK om ons team te komen versterken: 

We zijn een dynamische, internationale werkomgeving met een informele en open sfeer. Je krijgt een 

kijkje in de keuken in een innovatief bedrijf waarbij je zelfstandig projecten en taken oppakt. Je 

collega’s zijn echte doorzetters met een nuchtere houding. 

Enthousiast? Stuur dan je CV + korte motivatie naar recruitment@peijnenburg.nl  
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