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Meewerkstage Content Marketing & Social Media 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair als meewerkende collega om te ondersteunen in de 
ontwikkeling- en uitrol van een gloednieuwe contentstrategie.  
 
Dit ben jij: 
Natuurlijk ben jij een open, creatief en ondernemend persoon. Je hebt veel ideeën en voert deze ook 
graag uit. Je hebt gevoel voor taal en kunt conceptueel denken. Je bent iemand die graag een stapje 
extra zet. Je wilt het beste uit jezelf halen en nieuwe dingen leren. Jij stopt veel energie in je werk en 
laat je creatieve brein graag haar werk doen. 
 
En verder… 

• Ben je een 3e-jaars HBO student in de richting van Marketing, Communicatie, Commerciële 
economie of Concept Ontwikkeling  

• Heb je affiniteit met marketing, social media en content creatie; 

• Heb je een creatieve werkhouding en een goed coördinerend vermogen; 

• Ben je niet bang om het heft in eigen handen te nemen en ben je niet op je mondje gevallen; 

• Vind je het leuk om samen te werken en werk je nauwkeurig en resultaatgericht; 

• Ben je voor 4 dagen per week beschikbaar; 
 
Dit zijn wij:  
DRT Vloeren is een ambachtelijk familiebedrijf, opgericht in 1983. We zijn gespecialiseerd in 
technische en design gietvloeren voor zowel particulieren als zakelijke klanten. We ontwikkelen, 
adviseren, verkopen, plaatsen én herstellen vloersystemen. We zijn uitgegroeid tot één van de meest 
gerenommeerde verkoop- en applicatiebedrijven op het gebied van naadloze vloeren in Nederland 
en België. Daarnaast zijn we constant bezig met innoveren en pionieren, en zijn we voorlopers in de 
wereld van interieur design.  
 
Wij zijn enorm trots op onze producten en willen onze expertise ook met name online meer 
zichtbaar maken. Hiervoor zijn we op zoek naar jou! Als stagiaire werk je direct samen met onze 
marketeer aan de ontwikkeling van een nieuwe contentstrategie en ben je actief betrokken bij het 
implementeren daarvan.  
 
Dit kun je van je stage bij ons verwachten: 
Dagelijkse werkzaamheden van het team zijn heel divers, om je een beeld te geven van waar jij mee 
zou kunnen gaan helpen:   

• Het beheren, managen en onderhouden van onze contentkalender en bijbehorende social 
media kanalen.  

• Briefen van diverse bureaus (social media, grafische vormgever, webdesign etc) en het 
monitoren van de uitvoering en voortgang; 

• Het schrijven en bedenken van doelgroepgerichte communicatie-uitingen, zoals bijvoorbeeld 
blogposts, trendnieuwsbrieven, Instagram en LinkedIn content 
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• Assisteren met contentontwikkeling op locatie: fotoshoots van onze vloeren, interviews met 
architecten en designers, materialen shoots, etc.  

• Markt- en doelgroeponderzoek om inzichten in onze doelgroepen te genereren om onze 
content nóg beter te maken; 

• Daarnaast heb je veel vrijheid voor eigen inbreng! DRT is een bedrijf wat constant in 
beweging is en wij juichen initiatief enorm toe.   

 
Het betreft een meewerkstage vanaf augustus/september 2021 voor de duur van tenminste 5 à 6 
maanden met standplaats Oss. Daarnaast krijg je de ruimte om een relevant onderzoek te kunnen 
doen als je opleiding daar om vraagt (circa één dag per week). Stagevergoeding in overleg.  
 
Spreekt dit jou aan?  
Dan zijn we heel benieuwd naar jouw sollicitatie! Je mag je creatieve motivatie en portfolio sturen 
naar dderikx@drt.nl.   
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