
Stagiair(e) Marketing / Communicatie 

Ter ondersteuning van de afdeling Marketing bij Gazelle in Dieren zoeken wij een gemotiveerde en 
zelfstandige HBO stagiair(e) Marketing / Communicatie voor een veelzijdige meeloopstage in 2018.  

Op de afdeling Marketing wordt dagelijks hard gewerkt om de merkbeleving van Gazelle verder te 
verbeteren en diverse campagnes en communicatiemiddelen te ontwikkelen, voor zowel de 
Nederlandse, als de exportmarkten. Communicatie (o.a. website, mailings, social media en e-
commerce) speelt hierbij een grote rol. Je hebt interesse in het schrijven van teksten, het organiseren 
van events en social media. Je gaat aan de slag met een breed takenpakket waarbij je de 
communicatieafdeling ondersteunt en eigen verantwoordelijkheden krijgt. Daarnaast kun je bij ad 
hoc werkzaamheden op de afdeling kennismaken met de andere disciplines 
binnen (online) marketingcommunicatie. 

De Marketingafdeling bestaat uit Communicatie, PR en Product management. Binnen ons team is 
continu plek ingeruimd voor een stagiair(e) die ons op alle terreinen ondersteunt. Wij werken veel 
samen met verschillende afdelingen binnen Gazelle én met diverse externe reclame- en 
internetbureaus. Je hebt dus met veel partijen te maken en krijgt bij veel partijen een kijkje in de 
keuken. 

Werkzaamheden: 

• Meewerken aan landelijke cross-mediale campagnes 
• Social Media kanalen monitoren en beheren 
• Bedenken, schrijven en plaatsen van nieuwsberichten, blogs en acties op de website 

en social media 
• Ondersteunen bij PR activiteiten 
• Laten opmaken van advertenties, flyers en ander promotiemateriaal 
• Verzorgen en versturen van e-mailings 
• Organisatorische werkzaamheden rondom evenementen 
• Ondersteunen bij dagelijkse werkzaamheden 

Wij zoeken een leergierige, enthousiaste en ondernemende derdejaars HBO stagiair(e). Je hebt 
interesse in marketingcommunicatie en een passie social media en schrijven. Uitstekende kennis van 
de Nederlandse taal in woord én geschrift. Je bent proactief en werkt gestructureerd en secuur. 
Met Photoshop kunnen werken is een pré. 

Wat zet Gazelle daar tegenover? 

Als stagiair kom je op een zeer actieve, leerzame en uitdagende plek terecht. De uitgelezen kans om 
ervaring op te doen! De stagevergoeding bedraagt € 325,- op basis van een 40-urige werkweek. 

Bij Koninklijke Gazelle in het Veluwse Dieren maken circa 350 medewerkers elk jaar meer dan 
275.000 fietsen. Gazelle is marktleider in Nederland en profileert zich door een aansprekende, 
innovatieve collectie en een hoge leverbetrouwbaarheid, waarbij een goede introductie van nieuwe 
producten essentieel is. Export is één van de strategische speerpunten. Al sinds de oprichting in 1892 
staat kwaliteit bij Gazelle voorop. 

Gazelle maakt sinds 2012 onderdeel uit van Pon.Bike. Pon is een van de grootste familiebedrijven in 
Nederland. Een internationaal handels- en servicebedrijf met een breed scala aan activiteiten. De 
verkoop van topproducten van de beste fabrikanten waaronder Volkswagen, Caterpillar, MAN, 



Gazelle en Continental en de levering van aanvullende diensten zoals onderhoud, reparatie, leasing, 
verhuur en financiering, vormen de basis van ons aanbod. In Europa, maar ook in de VS en Azië. 

Binnen Pon zijn mensen het DNA van het bedrijf, waarbij mensen de passie hebben om te presteren, 
het vertrouwen en de vrijheid krijgen om te werken, de verantwoordelijkheid voor hun daden nemen 
en plezier hebben in het werk. Daar ligt de verbinding, dat maakt Pon sterk. Het is de manier waarop 
we iedere dag met elkaar en met onze klanten en leveranciers omgaan. 

Lijkt het je leuk om in een oer-Hollandse en leerzame organisatie te werken? Solliciteer dan direct! 
Voor vragen kun je contact opnemen met Sylvia Tabor, HR Assistant. 

Solliciteer direct 

https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?PortalID=9924&VacatureID=966724

