Marketing stage Danone Nederland (Dairy)
DANONE
Danone is één van de sterkst groeiende FMCG-producenten ter wereld met nummer 1 en 2
posities in meer dan 100 landen met zuivel- (Danone), water- (Evian), babyvoeding (Nutricia
Baby) en sondevoeding (Nutricia Medical). Danone heeft op dit moment wereldwijd ruim 100.000
medewerkers, die werkzaam zijn in 150 landen. De Groupe heeft een hoog ambitieniveau dat
onder andere wordt benadrukt door haar missie “Bringing Health Through Food to as many
people as possible” en de waarden “openheid, humanisme, betrokkenheid en enthousiasme”.
Team
Danone Nederland B.V. is een onderdeel van de Groep Danone en is gevestigd in Utrecht. Ons
team is jong en de werksfeer informeel en dynamisch. Je krijgt vanaf de eerste dag eigen
verantwoordelijkheid en mandaat om daarmee jouw bijdrage te leveren aan de doelstellingen van
de onderneming. Danone Nederland B.V. heeft een uniek businessmodel waarbij sterke
wereldwijde merken met grote lokale vrijheid in strategiebepaling op de markt worden gebracht.
Onze belangrijkste merken zijn: Activia en Danio.

INHOUD VAN DE STAGE
Voor de afdeling Marketing zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ondernemende Marketing
Stagiair(e). Startdatum is in september voor 6 maanden.

WAT KAN JE VAN JE STAGE VERWACHTEN?
Als stagiaire ben je onderdeel van het marketing team. Je ondersteund de brand manager bij
grote projecten op het gebied van innovatie en communicatie maar krijgt ook projecten waar je
zelf verantwoordelijk voor bent. Je zult onder andere werken aan verpakkingswijzigingen,
product lanceringen en de creatie van materialen voor op de winkelvloer.
Hierbij zal je veel contact hebben met andere afdelingen in de organisatie waaronder Sales,
Category Management, Supply Chain en Customer Service. Ook zal je direct schakelen met
externe partijen zoals design- en activatiebureaus. Kortom: je krijgt bij ons de kans om brede en
relevante marketing ervaring op te doen binnen een toonaangevend FMCG bedrijf. En jou werk
terug te zien in de markt!

PROFIEL
Naar wie zijn wij op zoek?
 WO opleiding op het gebied van bedrijfskunde, marketing of economie.
 Je bent nieuwsgierig, enthousiast en ondernemend
 Een echte ‘hands-on’ mentaliteit.
 Je bent flexibel en je houd van uitdagingen
 Sterke communicatieve vaardigheden
 Een zelfstandige werker
 Affiniteit met marketing
 Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels.
 Je bent op zoekt een een meerwerk stage

Offer
Pak jij deze kans aan? Solliciteer dan direct via www.werkenbij.danone.nl Voor vragen over de
stage kan je contact opnemen met de Recruiter voor deze positie esther.van-aalst@danone.com

