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Stagiaire THE BREDA GROUP 
 
VACATURE: Stagiair Marketing & Sales 

Heb jij affiniteit met digitale marketing, contentcreatie en sociale media? En wil jij alles leren op het gebied 
van marketing en sales? Dan zoeken wij jou! Per direct zoeken wij een stagiair(e) die samen met het team 
van Marketing & Sales werkt aan de branding van The BREDA Group. Je krijgt de vrijheid om aan te 
geven wat jij graag wilt leren en wij begeleiden! Daarnaast krijg je een stagevergoeding, korting bij alle 
bedrijven en je moet verplicht de lekkerste dingen proeven. 

Als Stagiair Marketing & Sales werk je samen met het Marketingteam van The BREDA Group aan de 
marketing- en salesstrategie en voer je deze uit. Afhankelijk van jouw eigen invulling van de stage, 
bestaan je dagelijkse werkzaamheden uit: 

o Het in kaart brengen van nieuwe mogelijkheden op het gebied van social media 
o Het beheren en updaten van alle social mediakanalen 
o Het up-to-date houden van de websites 
o Het schrijven van teksten voor social media, websites, blogs en promotionele uitingen 

o Het ontwikkelen van promotiemateriaal 

Jouw profiel: 

o Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal 
o Relevante opleiding 
o Beheersing van Indesign, Illustrator en Photoshop is een pre (geen must!) 
o Leergierig en betrokken 
o En je moet natuurlijk van lekker eten houden! 

Wat wij bieden: 

o Werken bij een dynamisch horecabedrijf met mogelijkheid op een werkplek met veel in-house 
ervaring en kennis 

o Parttime of fulltime stage (in overleg) 
o Een werkplek in het centrum van Amsterdam, aan de Keizersgracht 
o Een ruime stagevergoeding 
o Korting bij alle zaken van The BREDA Group 
o Gezellig team aan collega’s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ben je enthousiast over de stageplek? 

Stuur jouw motivatie en CV naar jobs@bredagroup-amsterdam.com t.a.v. Natascha.  
We nemen contact met je op voor een kop koffie! 
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