
 

 

 

 

 

 

Wij hebben een stageplaats voor een (online) marketeer! 

 

Wij zijn Organic Flavour Company, een betrokken organisatie met twee mooie biologische   

theemerken die o.a. in natuurvoedingswinkels in Nederland en België worden verkocht:                       

i Do! en Natural temptation. 

 

Beide merken worden in Veenendaal ontwikkeld en geproduceerd. Alle ingrediënten zijn biologisch en 

afkomstig van fairtrade projecten in o.a. Vietnam en Egypte, waar we nauw bij betrokken zijn. We 

kijken naar de juiste balans tussen kwaliteit en smaak en uiteraard proberen ook wij onze producten 

constant te verbeteren op het gebied van duurzaamheid. 

 

Ons team bestaat nu uit 25 medewerkers op verschillende afdelingen, van sales tot logistiek en van 

kwaliteit tot productie. Wij hebben een fulltime (afstudeer)stageplaats beschikbaar. Je gaat ons helpen 

met social media en ondersteunende activiteiten voor marketing en sales. 

 

Functieomschrijving & werkzaamheden 

• Social mediaplan opzetten. 

• Contentcreatie voor social media (tekst & beeld). 

• Het bijhouden van Instagram en Facebook voor beide merken en het bijhouden van LinkedIn 

voor onze organisatie. 

• Allround ondersteunende activiteiten voor marketing en sales (van pakketjes versturen tot het 

opmaken van documenten). 

 

Profiel stagiair 

• Je volgt een relevante opleiding op HBO niveau en hebt kennis van alle factoren de een 

belangrijke rol spelen bij een succesvolle social media campagne. 

• Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels. 

• Je houdt van schrijven en hebt een goed gevoel voor beeld & creatie. 

• Je houdt van social media en bent daar veel mee bezig, je houdt van de online-wereld. 

• Je hebt kennis van benodigde software zoals bijvoorbeeld Photoshop en Illustrator. 

• Je hebt grote interesse in biologische voeding en je kent de trends. 

• Je werkt zelfstandig en bent flexibel. 

• Je bent 5 dagen per week beschikbaar (startdatum in overleg) voor een periode van ca. 5/6 

maanden. 

 

Wat bieden wij 

• Een creatieve en afwisselende stage in een klein, betrokken bedrijf. 

• Veel eigen verantwoordelijkheid en creatieve ruimte binnen de werkzaamheden. 

• Een marktconforme stagevergoeding. Een gezellig team en een fijne werkomgeving. 

 

Type 

(Afstudeer)stage  

 

Opleidingsniveau 

MBO/HBO  

 

Standplaats 

Veenendaal 

 

Interesse? 

Stuur je motivatie per e-mail naar: v.kroesbergen@ofc.nl.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


