SRG International is een internationale en dynamische handelsonderneming en staat als sterke brug
tussen FMCG-fabrikanten en retailers. Waar het ooit als 1982 begon als een kleine speciaalzaak,
heeft SRG International zich inmiddels ontwikkeld tot een grootschalige distributie- en merkpartner
voor werelds meest bekend en succesvolste zoetwaren- en food merken. Wij zijn operationele
experts, we zijn oplossingsgericht en hebben de pan-Europese infrastructuur om grote Europese
Retail partners optimaal te bedienen.
Net zo belangrijk als onze relaties met externe partners, is die met onze medewerkers. Zij vormen de
ware kracht van SRG International, en zorgen dat onze kernwaarden “Partners, Professionals,
Innovators” dagelijks tot leven komen. Als gewaardeerde medewerker wordt je altijd aangemoedigd
om de beste versie van jezelf te zijn. Wij zijn een jong en dynamisch team met veel ambitie, passie en
hands-on mentaliteit.
Op ons hoofdkantoor in Oud-Gastel, Noord-Brabant, kun je terecht voor een persoonlijk gesprek en
introductie met het bedrijf. Zie jij jezelf het team van SRG International versterken?
Vanwege uitbreiding in ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Stagiair Marketing Afdeling - Per Direct (in overleg)
In deze rol ondersteun je de Marketing & Product Development afdeling met hun
uiteenlopende takenpakket.
Het soort taken die bij de rol zouden passen.:
- Social media posts (SRG eigen merk en pagina's van onze merkpartners)
- Website grafisch ondersteunen en updaten
- Digitale advertenties
- Ondersteuning bij Private Label projecten
- SRG uitingen bedenken en uitvoeren
- Sales & merkpresentaties uitwerken
- Brand books & Grafische database van merken bijhouden
- Ad hoc projecten
Functie-eisen:
• HBO werk- en denkniveau
• Beheersing in woord en geschrift van de Engelse en Nederlandse taal;
• Kennis van Microsoft Office pakket.
• Creativiteit, basis kennis van design tools en passie voor zoetwaren zijn absoluut een
voordeel!
Wij bieden:
- Een Stage in een jong team en in een snelgroeiend bedrijf;
- Marktconforme stagevergoeding

Solliciteren?
Ben jij enthousiast geworden en denk jij dat dit JOUW droomstage is? Wij kunnen niet wachten om
jou te leren kennen!

Mail jouw sollicitatie, bestaande uit een up-to-date CV en een gerichte motivatie onder vermelding
van de vacaturenaam naar vacatures@srgi.eu.
Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

