
   

                                                   

 

 

Ben jij een student van die altijd ziet dat de presentatie en wijze van communicatie beter kan en 

waarvan de vingers jeuken om dat te laten zien? Dan heeft deze stage opdracht alles in zich voor 

jou om direct resultaat te kunnen zien en meten.  

Stagiair Marketing & Communicatie 

Jongia is een leverancier van roerwerken. Deze hoogwaardige roerwerken en mixers worden in 

diverse industrieën zoals food, biobased materialen, chemie en petrochemie toegepast om 

producten te mixen. Mixen houdt in dat verschillende producten tot één homogene substantie 

worden gemengd. 

Sinds een paar jaar heeft Jongia de keuze gemaakt om vol in te zetten op “inbound marketing”. Dit 

proces vraagt om een constante stroom aan marketing content. Doel is te zorgen dat Jongia steeds 

beter scoort bij Google, Bing, linked-In, Facebook en andere social media. Deze continue stroom van 

content management moet natuurlijk wel op een strategische manier worden ingezet. Daarbij is 

jouw bijdrage van belang. Immers, jij bent met je kennis en kunde al snel de specialist binnen Jongia.  

Opdracht omschrijving / wat ga je doen: 

Binnen deze opdracht ga je als marketing en communicatie specialist aan de slag samen met de 

afdeling sales. Je rapporteert rechtstreeks aan de commercieel directeur. Je stelt de content kalender 

vast en je creëert de juiste content, waarbij beeldmateriaal en de op SEO gebaseerde teksten worden 

samengesteld, zodat er optimaal resultaat wordt bereikt op de search engines. Je helpt met de regie 

van de maandelijks tutorial video’s en werkt nauw samen met de website beheerder. Ook werk je 

aan het bijhouden van de social media updates en maakt maandelijks een rapport waarin je 

analyseert wat de output is van de marketing input waaraan je zelf hebt kunnen meewerken. 

Hiervoor is het een pré dat je kennis hebt van photoshop en goed bent in het creëren van teksten. 

Wat kenmerkt jou: 

- Ervaring en passie voor communicatie en marketing 

- Leergierig / enthousiast en zelfstandig. 

Wat bieden wij 

- Een opdracht met veel vrijheid en ruimte voor eigen inzicht en ontwikkeling 

- Een omgeving waar direct resultaat is te zien en te meten 

- Een omgeving waar veel wordt uitgeprobeerd en waarin je uitblinkt door je kennis 

- Een vergoeding van €500 (gebaseerd op 40 uren/week). 4 dagen/week is bespreekbaar. 

Wil je meer weten over Jongia Mixing Technology? Kijk dan even op onze website:  www.jongia.com 

Of neem even contact op met: Tom Pruymboom, 06-20602600 
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