WIJ ZOEKEN EEN ENTHOUSIASTE EN CREATIEVE
(AFSTUDEER)STAGIAIR(E) (HB0/WO)
COMMUNICATIE

H&S zoekt per 1 september 2017 een (afstudeer)stagiair(e) om het
communicatiebeleid vorm te geven.
-

Jouw uitdaging zal onder andere bestaan uit:
Inventariseren en analyseren van communicatiewensen en-behoeften binnen H&S;
Communicatie activiteiten van collega’s in tank-transport inventariseren;
Opstellen van het communicatieplan voor externe en interne communicatie;
Website redesign en social media strategie opstellen;
(starten met de) Implementatie van het communicatieplan.

Waarom kies jij voor een (afstudeer)stage bij H&S?
Wij bieden jou een stage vol uitdagingen, waarbij je ook veel
verantwoordelijkheid krijgt. Gedurende deze stage krijg je volop
de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en geleerde theorieën
in de praktijk toe te passen. Je werkt toe naar een concreet
einddoel, dat zal zeker goed staan op je cv.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst,
maar interessant feit is dat meerdere collega’s hun carrière bij
H&S gestart zijn als stagiair(e).

Afhankelijk van je eigen inzet en de stageduur kan de stageopdracht verder
uitgebreid worden.
Waar houdt H&S Group B.V. zich mee bezig?
H&S Group is één van de toonaangevende tank-transportondernemingen van Europa en
gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare levensmiddelen. Daarnaast ontwikkelt H&S
logistieke concepten en speelt steeds meer de rol als supply-chain manager voor
toonaangevende verladers. Het is een dynamisch, internationaal georiënteerd met
medewerkers in en uit verschillende Europese landen.

Durf jij deze uitdagende stage aan?
Stuur ons dan een mail waarin je jezelf voorstelt, een beeld schetst van je werkwijze
en de eisen waaraan je stage moet voldoen voor je studie. Raken wij net zo enthousiast
over jou, dan nemen we snel contact met je op voor een kennismaking!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelie van Loon (06 2240 9844).
Jouw motivatie kun je, voorzien van je cv, richten aan Annelie van Loon en per email
sturen aan info@hs-group.eu.

Wie zoeken wij?
Iemand die van aanpakken weet, creatief kan denken en
gemakkelijk contact met mensen maakt. Je moet goed onderzoek
kunnen doen, resultaten samenvatten en een helder
communicatieplan kunnen schrijven. Idealiter ben je hier meerdere
maanden en start je zelf ook met de implementatie van je eigen
plan. Je kunt goed zelfstandig werken. Vanwege het internationale
karakter van het bedrijf, spreek en schrijf je naast uitstekend
Nederlands ook goed Engels. Je standplaats wordt het hoofdkantoor in Barneveld, uitstekend bereikbaar per auto en ov.

