Saint-Gobain PAM Nederland B.V. maakt deel uit van het internationaal actieve Saint-Gobain concern.
We bieden een prettige, internationale werkomgeving, met enthousiaste collega’s en prima
arbeidsvoorwaarden.

Saint-Gobain PAM Nederland B.V is de partner in de drinkwatersector voor distributie- en
transportleidingen; in de afvalwatersector voor persleidingen en rioolgemalen. In de industrie leveren we
brandblus- en koelleidingen.
Vanuit ons magazijn in Almere leveren we opdrachten voor de Nederlandse markt en internationale
Saint-Gobain PAM vestigingen. Onze servicegerichte organisatie biedt praktische en technische
ondersteuning bij projecten. We adviseren op het gebied van techniek en aanleg van leidingen.
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste

Stagiair Digitale Marketing (MBO/HBO)
Functie inhoud

Als Stagiair Digitale Marketing help je mee met het optimaliseren van onze website. Daarnaast beheer je
de Social media kanalen en help je mee met de algemene promotie van onze producten. Je bedenkt
samen met onze marketeer de onderwerpen voor publicaties. Je werkt mee aan de vormgeving van
presentaties en je bent inzetbaar voor overige marketingactiviteiten. Je bent eigenaar van de website en
rapporteert de voortgang op wekelijkse basis.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het drukwerk (folder, flyers) en de distributie van het materiaal.
Uiteraard kun je je goed inleven in de verschillende doelgroepen en pas je je schrijfwijze hier op aan.
Daarnaast krijg je bij ons de kans om mee te maken hoe het er bij ons op kantoor aan toe gaat.
Functie eisen:

-

Je volgt een relevante opleiding
Minimaal MBO werk- en denkniveau
Vloeiend Nederlands en een uitstekende beheersing van de Engelse taal
Begrip van de Franse taal is een pré
je hebt discipline en kan zelfstandig te werk gaan
Ervaring met het bijhouden van websites
Ervaring met CMS systemen
Creatief, zelfstandig en assertief

Wat bieden wij:

-

-

Een uitdagende stage met grote verantwoordelijkheid voor je eigen project binnen een
internationale organisatie en bovendien meewerken aan promotionele activiteiten rondom
evenementen
Periode: 3-5 maanden
Uren per week: 24 – 40
een gepaste vergoeding

Interesse?

Mail dan je gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae aan Edwin Porssius (verantwoordelijke
Marketing Saint-Gobain PAM Nederland), Edwin.Porssius@saint-gobain.com. Wil je eerst meer
informatie neem dan per telefoon (06-23076294) of per mail contact op.

