
 

 

  

 

 
                                          
 
 
Stage Marketing en Communicatie  
 
 

Heb jij een vlotte pen, vind je het leuk om content te creëren, en met social media aan de slag te gaan, en 
wil je jouw kennis van (online) marketing en communicatie vergroten en in de praktijk brengen? Kom dan 
vanaf februari 2023 stage lopen bij TenCate Outdoor Fabrics. Via diverse communicatiekanalen (o.a. onze 
website, social media, vakmedia, events, e-mail) treden we in contact met onze doelgroepen en daar 
kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken! 

Werkzaamheden 

Wat ga jij doen? 

• Het maken van creatieve- en kwalitatieve content voor onze website en social media- kanalen; 
• Ondersteunen bij het maken van e-mailnieuwsbrieven; 
• Optimaliseren van onze interne communicatie; 
• Meewerken bij de organisatie van beurzen; 
• Het uitvoeren van het marketing- en communicatieplan; 
• Meten en analyseren van de resultaten van onze verschillende online kanalen; 
• De (online) communicatiemiddelen van onze klanten overzichtelijk in kaart brengen; 
• Indien je naast meewerken ook een (afstudeer)onderzoek moet doen, denken wij uiteraard graag 

met je mee en zorgen we dat je hier tijd voor krijgt. 

Gewenste profiel 

Wat breng jij mee? 

• Je volgt een hbo-studie op het gebied van (online) marketing en/of communicatie, bij voorkeur 3e 
leerjaar; 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift én een vlotte pen: je weet hoe je 
goede teksten en pakkende posts voor social media schrijft; 

• Je vindt het leuk om onze online prestaties te monitoren én te verbeteren; 
• Pre: Je hebt al wat ervaring met beeld- en/of videobewerking of je wilt jezelf hierin verder 

ontwikkelen; 
• Je bent proactief, enthousiast en zelfstandig. 

Wat bieden wij 

Wat bieden wij jou? Binnen TenCate Outdoor Fabrics. krijg je een persoonlijk begeleider toegewezen. Je 
krijgt de ruimte om jezelf te ontplooien en nieuwe ideeën en initiatieven bij ons te ontwikkelen. Daarnaast 
bieden wij jou: 
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• Stagevergoeding van €350,- bruto per maand (o.b.v. fulltime) 
• Een leerzame stage binnen een internationaal bedrijf 
• Stage lopen bij een sterk merk 

 

 
Over ons 
TenCate Outdoor Fabrics ontwikkelt en produceert al meer dan 65 jaar tentdoek en zonweringdoek voor 
de recreatiemarkt. TenCate Outdoor Fabrics is daarbij marktleider in diverse kampeersegmenten en heeft 
de reputatie van innovatieve en betrouwbare partner. Naast deze leidende positie in de kampeermarkt  
bouwt TenCate Outdoor Fabrics bv aan nieuwe markten. Deze nieuwe markten zullen in de komende jaren 
additionele groei gaan brengen die passen in de ambitieuze plannen van de onderneming. Zie voor meer 
informatie ook onze website  www.tencateoutdoorfabrics.com. 
 
TenCate Outdoor Fabrics is sinds augustus 2021 onderdeel van de Heytex groep, ontwikkelaar en 
producent van functioneel en technisch textiel. 
 
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid doneert TenCate Outdoor Fabrics al 
vele jaren stof voor jassen met aanritsbare slaapzakken, die door de Stichting Sheltersuit gemaakt worden 
voor daklozen en vluchtelingen www.sheltersuit.nl.  
 
Grijp jij deze kans als mooie leerervaring? 
Dan zien we je motivatie en CV graag tegemoet. 
Je kan deze sturen naar Manon van der Kamp, HR adviseur, m.vanderkamp@tencateoutdoorfabrics.com . 
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