
VACATURE: Marketing/Content stagiair 

Organisatie 
Herman Jansen is een familiebedrijf uit Schiedam dat al sinds 1777 gedistilleerde dranken 
produceert. Het huidige Herman Jansen is naast Nederland tevens in nog een aantal andere landen 
wereldwijd actief met een eigentijds assortiment aan gedistilleerde dranken en halffabricaten. Twee 
van de bekendste merken zijn Sonnema Berenburg en Bobby’s Dry Gin, voor deze twee merken zal je 
ook gaan werken. Het marketingteam van Sonnema en Bobby’s wordt aangestuurd door de 
marketingmanager van Herman Jansen. De marketingmanager zal je begeleiden gedurende de 
stageperiode.  

Wat ga je doen? 
Als marketing/content stagiair ben je actief op de marketingafdeling van Sonnema Berenburg en 
Bobby’s Dry Gin. Samen met het marketingteam en het reclamebureau ga je zowel Sonnema en 
Bobby’s verder helpen op onlinegebied, denk hierbij aan verbetering van de website(s), webshop, 
social media, opstellen van een jaarplan/kalender, input leveren voor online activaties. Daarnaast ga 
je ook content creëren voor de merken, die ingezet kunnen worden in de onlinekanalen.  

Wat verwachten wij? 
• Je volgt een HBO/WO-opleiding op het gebied van Marketing, Communicatie, Vormgeving; 
• Je vindt het uitdagend om veelzijdig bezig te zijn;  
• Je bent sterk in contentcreatie op zowel Visual vlak (fotografie) als copy;  
• Je hebt een hands on mentaliteit, je pakt dingen op en wacht niet af; 
• Je helpt de merken 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; 
• Een proactieve houding; je bent een echte doener die niet afwacht; 
• Ervaring met Adobe Photoshop en Wordpress is een pre.  

 
Wat bieden wij? 

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

 
Enthousiast? 
Solliciteer dan nu en stuur je cv en motivatie voor 15 augustus 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 

 


