
GEZOCHT: Stagiair(e) Marketing
Ben jij vanaf september of februari beschikbaar voor een 
uitdagende (afstudeer)stage en lijkt het je leuk om kennis te 
maken met een beursgenoteerde multinational. Aarzel dan 
niet en lees verder!

Tijdens je stage maak je kennis met alle aspecten van het Marketing & Communicatie vak 
bij GEA: een internationaal B2B bedrijf met toonaangevende klanten. Veel voedingswaren, 
dranken, verpakkingen en zelfs schaatsbanen komen in aanraking met GEA technologie. 
Je standplaats is Deventer.

Voorbeelden van jouw activiteiten:
•  Schrijven en plannen van online en offline media
•  Meewerken aan nationale en internationale projecten
•  Marketingcampagnes bedenken en uitrollen
•  Meedenken aan onze strategie 
•  Organiseren en begeleiden van events 
•  Werken aan onze corporate identity 

Angela (22), International Applied Business Administration: 
“Mijn passie is maatschappelijk verantwoord ondernemen, bij 
GEA kreeg ik de vrijheid om mijn scriptie over dit onderwerp te 
schrijven. Zo mocht ik enkele campagnes over dit 
onderwerp starten. Heel tof dat ik kan werken aan wat ik 
belangrijk vind!”

Ruben (20), Commerciële Economie: 
“Het organiseren van activiteiten is altijd al iets waar ik me 
mee bezig heb gehouden. Tijdens mijn stage bij GEA heb ik 
dit op een geheel nieuwe manier kunnen ontdekken. Ben jij 
klaar om van A tot Z een klantevent te organiseren voor  
verschillende markten? Dan is GEA zeker wat voor jou! ”

Wat biedt GEA?
• Werkervaring in een hightech B2B omgeving
• Afwisselende taken en verantwoordelijkheden
• Aangename en collegiale werksfeer
• Bij GEA bouwen aan de toekomst!
• Stagevergoeding van €450,- 

Ben je enthousiast geworden over deze stageplaats?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mandy Mekenkamp via mandy.mekenkamp@GEA.com

Wie ben jij?
• Je volgt een relevante HBO- of WO-opleiding
 (marketing, communicatie of bedrijfskunde gerelateerd)
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en de Engelse   
 taal goed (mondeling en schriftelijk)
• Je bent enthousiast, gemotiveerd en neemt initiatief
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