
 

 

 

 

 

 

 

AFSTUDEERSTAGE SALES & MARKETING 

 
B&R Groep zoekt een creatieve stagiair om onze sales & marketing te onderzoeken en te verbeteren en waar nodig te ondersteunen. 

 

Denk en werk jij commercieel en resultaatgericht en wil jij ontdekken hoe alle geleerde theorie in de praktijk uitpakt? Als stagiair 

sales & marketing kun je dat bij B&R Groep gaan ontdekken. Met de juiste aanwijzingen en aandacht begeleiden wij jou in dit 

leerproces. Je werkt actief aan jouw stageopdracht om B&R Groep verder te helpen en nog beter op de kaart te zetten. 

 

Wij willen graag dat jij aan de slag gaat met marketing, sales, relatiebeheer en acquisitie. Jij gaat onderzoeken welke nieuwe markten er 

voor ons zijn en hoe wij die het beste kunnen benaderen. Hoe genereren we leads? Waar komen de beste leads vandaan? Dat willen wij 

graag samen met jou onderzoeken en aanpakken. Aan jou de taak om zoveel mogelijk leads om te zetten in afspraken en opdrachten.  

 

Wij willen dat jij meedenkt en meewerkt aan concrete marketing campagnes. Denk aan acties die gericht zijn op een specifieke 

doelgroep. De taken variëren van marktonderzoek tot het meedenken en uitvoeren van een prikkelende campagne.  Naast actiematige 

campagnes help jij mee om de diverse kanalen structureel te verbeteren: social media, website en e-marketing. Als stagiair werk jij ook 

mee aan andere voorkomende werkzaamheden zoals de ondersteuning bij het schrijven en redigeren van artikelen, blogs en 

nieuwsberichten. 

 

B&R Groep is een platte, informele organisatie met ambitieuze groeiplannen. Met meer dan 30 jaar ervaring zijn wij een begrip in de 

Nederlandse industriële schilderwerken. Ons bedrijf is met name gespecialiseerd in het conserveren en stralen in de petrochemie maar 

ook zeer ervaren in het renoveren van bedrijfsgebouwen.  

 

Jij kunt jouw stage zelf tot een succes maken en leuke projecten oppakken met ontzettend veel eigen inbreng. Iets waar je bij andere 

bedrijven wellicht pas na een aantal jaren werkervaring aan toe komt. Dit brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee, wat een 

uitstekende voorbereiding is op je toekomstige carrière. 

 

Jij 

- volgt een HBO-studie die gericht is op Sales en Marketing of een commerciële opleiding 

- bent van nature nieuwsgierig en hebt een commerciële drive 

- bent een analytische en initiatiefrijke teamspeler 

- hebt goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal (spreken en schrijven) 

- hebt affiniteit met de industrie (is mooi meegenomen maar is geen vereiste) 

- hebt lef en doorzettingsvermogen 

- bent een organisatietalent en werkt goed zelfstandig 

- staat stevig in je schoenen (gezien de branche en mannenwereld) 

- bent een half jaar aaneengesloten beschikbaar 

Wij 

- zijn een bedrijf dat volop in beweging is 

- houden van een informele werksfeer 

- bieden een combinatie tussen werken aan je onderzoek en het opdoen van concrete werkervaring 

- bieden jou een stage waar je veel ruimte krijgt voor eigen ideeën en ontwikkeling 

- bieden jou een stagevergoeding 

- hebben elke vrijdag een gezellige borrel en regelmatig een leuke teamactiviteit 

 

Iets voor jou? 

Dan zien wij jouw sollicitatie inclusief motivatie en cv graag tegemoet via info@br-groep.com. Wil jij meer informatie over ons bedrijf 

of over de vacature, neem dan een kijkje op www.br-groep.com of neem contact op met Margreet Struik (073-5510077). 

 

 

 

 

 


