
 
 

 

Hbo-marketingstagiair(e) 
 

De Seaports Academy van Groningen Seaports heeft ruimte voor een marketingstagiair(e)! 

Tijdens de stage op onze locatie in Delfzijl doe je binnen de dynamiek van onze groeiende organisatie 

ervaring op in de verschillende facetten van marketing. Zo ga je onder andere aan de slag met: 

• Het ondersteunen van het marketingteam bij de dagelijkse sales- en marketingtaken; 

• Het treffen van voorbereidingen bij de organisatie en planning van beurzen en events; 

• Het ondersteunen en meedenken bij het creëren van organisatie brede communicatie-

uitingen; 

• Het monitoren van de online performance van het bedrijf; 

• Je helpt de organisatie met creatieve input over verscheidende kwesties gerelateerd aan 

interne en externe initiatieven; 

• Waar nodig het uitvoeren van onderzoek ter ondersteuning van de marketingstrategie. 

Bovenstaande werkzaamheden kunnen afgewisseld worden met andere niet-genoemde marketing 

gerelateerde werkzaamheden en we staan open voor je eigen inbreng. In alle werkzaamheden wordt 

je begeleid door een ervaren stagebegeleider. 

Wat neem je mee? 

• Je doet een marketing gerelateerde hbo-opleiding, bijvoorbeeld Marketing Management, 

Commerciële Economie, International Business, Ondernemerschap- en Retailmanagement of 

een andere gerelateerde opleiding; 

• Je bent enthousiast, creatief en communicatief vaardig; 

• Je hebt een proactieve- en zelfstandige werkhouding; 

• Beheersing van Google Analytics is een pre; 

• Fulltime beschikbaar voor 36 uur. 

Wij bieden jou: 

• Een interessante stage, waarbij je je ontwikkelt binnen jouw vakgebied; 

• Een stage binnen een boeiende en vooral dynamische werkomgeving; 

• Een professionele, informele en open cultuur; 

• Een ruime stagevergoeding. 

Over het bedrijf 

Groningen Seaports is de commerciële exploitant, ontwikkelaar en de beheerder van de haven van 

Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete 

havendienstverlening aan haar industriële- en MKB-klanten, van logistieke en infrastructurele 

diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Groningen 

Seaports houdt zich ook bezig met innovatie op diverse gebieden, zoals waterstof, energie en 

duurzaamheid. 

Interesse? 

Heb je vragen over bovenstaande stagevacature? Neem dan contact op met Laura Leeuwen 

(marketing- en salesmedewerker): L.Leeuwen@groningen-seaports.com of 06-20611255. Wil je 

direct solliciteren? Stuur dan je motivatie en cv naar vacature@groningen-seaports.com  
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