
VACATURE: Ondersteuning bezoekerscentrum/marketing/content 

Organisatie 
Sonnema Berenburg is het grootste binnenlands gedistilleerde merk van Nederland. De beerenburg 
wordt geproduceerd en gebotteld in de fabriek in Bolsward. Hier is tevens het bezoekerscentrum 
waar gasten een rondleiding kunnen volgen en kijken hoe de Sonnema wordt gemaakt. In Bolsward 
zal je ook op kantoor gaan zitten. Het marketingteam van Sonnema zit verdeelt over de vestiging in 
Bolsward en het hoofdkantoor in Schiedam. Het is een klein team met korte lijnen en mogelijkheid 
tot veel eigen inbreng.  

Wat ga je doen? 
Je bent actief op de marketingafdeling van Sonnema Berenburg. Samen met het marketingteam ga je 
Sonnema verder helpen op zowel het offline als online gebied, waarbij de nadruk zal liggen op alle 
zaken rondom het bezoekerscentrum. Denk hierbij aan content creatie, verbeteren van 
webshop/website, zoeken naar nieuwe samenwerkingen, creëren van bezoekersarrangementen, 
beheren van de mailbox, behandelen van aanvragen voor het bezoekerscentrum, geven van 
rondleidingen, werven van bezoekers ed. Het is een veelzijdige en uitdagende functie.  

Wat verwachten wij? 
• Je volgt een MBO/ HBO opleiding in de richting van Marketing, Communicatie, hotelschool.  
• Je vind het uitdagend om veelzijdig bezig te zijn;  
• Je vind het leuk om zaken te organiseren en te regelen; 
• Je vind het leuk om te presenteren en voor een groep te staan; 
• Je hebt een hands on mentaliteit, je pakt dingen op en wacht niet af; 
• Je helpt Sonnema vooruit d.m.v. onderdeel te zijn van de operationele werkzaamheden;  
• Social Media kent voor jou geen geheimen; 
• Je bent leergierig;  
• Een sociale persoonlijkheid die zowel goed zelfstandig als in teamverband kan werken; 

 
 
Wat bieden wij? 

• Dynamische werkomgeving waarin je oprecht veel gaat leren; 
• Stage vergoeding; 
• Mooie branche waarin je werkzaam ben;  
• Goede begeleiding vanuit het bedrijf.  

 
Enthousiast? 
Solliciteer dan nu en stuur je CV en jouw motivatie voor 13 aug 2020 naar ons toe. Deze 
(meeloopstage) kan ook als afstudeeropdracht ingevuld worden, waarbij we wel verwachten dat er 
meegewerkt wordt. Het aantal uur kan altijd overlegd worden. 
 
Contactgegevens: 
Herman Jansen Beverages Nederland BV. 
Marketing Manager, Dez Veth 
d.veth@hermanjansen.com 
Zijlstraat 6 
3111 PS Schiedam 

 


