
 
 

 
Wij zijn Multi Bier! De groothandel met het grootste assortiment bieren. Vanuit Helmond zorgen 
we in totaal met zo’n 100 collega’s dat onze klanten de beste en meest bijzondere speciaalbieren 
geleverd krijgen. En net als ons assortiment zijn ook de klanten divers: slijterijen, drankenhandels, 
horecagroothandels, foodservice en retailers. We zijn een tikkeltje eigenwijs en zetten door als we 
ergens in geloven. 

 

MEEWERKSTAGE  
ONLINE MARKETING 

FULLTIME 
 
 

Bij ons kom je terecht in de dynamische wereld van bier, passie en vakmanschap. Een omgeving vol 
heerlijke producten die erom vragen in de spotlights gezet te worden door jou. 

Binnen ons commerciële team team hebben wij plek voor een stagiair(e) online marketing! In deze 
stage rol werk je volop mee in het team en is er ruimte voor eigen initiatieven. Naast het 
ondersteunen van de collega’s bij de dagelijkse werkzaamheden, krijg je ook eigen 
verantwoordelijkheden. 

 
Je werkzaamheden zullen bestaan uit: 

• Het vullen en monitoren van het klantenportaal met artikelgegevens, instructievideo’s etc; 
 

• Het uitwerken van online marketing campagnes;  
 

• Het uitwerken van Social Media ideeën; 
 

• Het ondersteunen bij alle voorkomende werkzaamheden 
 

Wie ben jij: 

• Je bent een HBO Student richting Communicatie, Marketing (of vergelijkbaar)  óf MBO 
Student richting Marketing-Communicatie; 

• Je bent op zoek naar een uitdagende meewerkstage; 

• Je hebt ervaring met social media; 

• Je kunt werken met photoshop programma’s; 

• Je bent professioneel, leergierig en enthousiast; 



 
 

• Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden; 

• Je bent beschikbaar vanaf februari 2021 
 

Wat je van ons kunt verwachten: 

• Een kijkje achter de schermen bij Multi Bier; 

• Een informele werkomgeving met enthousiaste collega’s; 

• Een fulltime stage met standplaats Helmond; 

• Een divers takenpakket met ruimte voor eigen initiatief; 

• Begeleiding door het marketing team. 

 
Ben je enthousiast?  

Is deze stage op jouw lijf geschreven? Laat ons weten waarom jij graag bij Multi Bier aan de slag wilt. 
Stuur je motivatie en cv naar Sandra Leenders, HR Adviseur: personeelszaken@multibier.nl. 

Heb je nog vragen? Bel gerust voor meer informatie naar Sandra, 06-3868 6494. 

Voor deze vacature kiezen wij er bewust voor om rechtstreeks in contact te treden met potentiële 
kandidaten en stellen wij het op prijs als bedrijven niet ongevraagd hun diensten aan ons aanbieden. 


