Klaas Puul B.V. is al 50 jaar een van de meest toonaangevende leveranciers van Noordzee garnalen, tropische
garnalen en traditioneel gerookte zalm met 7 vestigingen verspreid over Europa en Afrika (Marokko), meer
dan 3000 medewerkers en een omzet van meer dan 170 miljoen.
Klaas Puul heeft het hele productie- en verwerkingsproces in handen. De komende jaren zal gewerkt worden aan
de groei van Klaas Puul, onder meer via investeringen in internationale marketing & verkoop,
productontwikkeling en productietechnologie en -capaciteit, waaronder een nieuwe productielocatie en
hoofdkantoor in Volendam als ook uitbreiding van de bestaande capaciteit in Edam.
Ben jij op de hoogte van de nieuwste foodtrends? En vind jij het leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling
van het merk Klaas Puul zowel in Nederland als internationaal? Dan is deze uitdagende meeloop stage een
unieke mogelijkheid voor jou!
Tijdens de stage ondersteun je de marketingafdeling bij de ontwikkeling en de uitvoering van verschillende
marketingactiviteiten en evenementen. Naast het ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden wordt je
ook verantwoordelijk voor een aantal nader te bepalen projecten.
Wie zoeken we?
 HBO/ WO Student op het gebied van Marketing/Economie/ Bedrijfskunde/Communicatie;
 Je hebt affiniteit met lekker eten;
 Je bent proactief, flexibel, creatief en kan goed zelfstanding werken;
 Je beschikt over uitstekende organisatorische én communicatieve vaardigheden;
 Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling & schriftelijk);
 In bezit van rijbewijs B.
Praktische informatie
 De aanvang van de stage is half augustus - september 2018;
 Duur van de stage is 5 - 6 maanden;
 32-40 uur per week;
 Stagevergoeding € 500 , - per maand.
Wat bieden we?
 Een leerzame en veelzijdige stage;



Veel zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en eigen inbreng;
Een prettige werksfeer binnen een informele, persoonlijke en dynamische werkomgeving.

Geïnteresseerd?
Solliciteer dan nu meteen en stuur jouw CV en motivatie naar katja.meijer@klaaspuul.com. Voor vragen kan
je contact opnemen met Katja Meijer, 0299 399340

