
Marketing, PR & Communicatie Stagiaire  

 

Wij zijn op zoek naar een frisse, enthousiaste en ambitieuze HBO/WO-stagiair(e) met een hands-

on mentaliteit voor minimaal vier maanden, vanaf nu, voor drie tot vijf dagen per week. Je 

werkplek is op ons kantoor in Amsterdam. 

Jij bent o.a. verbaal sterk, hebt een aantrekkelijke schrijfstijl (Ned/ Eng), kan goed plannen, bent 

accuraat, beschikt over een bepaalde mate van zelfstandigheid en je bent bovenal sociaal 

vaardig. Je hebt feeling met duurzaamheid en onze filosofie en je vindt het tof om projecten eigen 

te maken. 

Wij bieden een leerzame stage met de mogelijkheid mee te werken aan de verdere ontwikkeling 

van verschillende onderdelen binnen de organisatie, zoals het aanscherpen en uitvoeren van de 

marketing van ons merk in Nederland en de promotie van bijvoorbeeld onze events en workshops. 

In onze organisatie promoten we eigen initiatief en is er de mogelijkheid om door te groeien. De 

diverse werkzaamheden zijn afwisselend en vinden plaats midden in de dynamische omgeving van 

Amsterdam, maar ook soms in Rotterdam en Arnhem. 

Welke taken? 

Je ondersteunt de Marketing Manager Netherlands in haar werkzaamheden. Je bent 

medeverantwoordelijk voor de Marketing, PR en de organisatie en productie van COCO-MAT 

events en workshops. 

-            mede-redigeren van de promotieteksten 

-            in nauw contact met journalisten en bloggers 

-            verspreiden van middelen en mailings 

- initiëren en uitvoeren van mediagenieke PR acties en beheren van verschillende online   

(sociale) media (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest) 

-            organiseren van events en workshops in de winkels  

-            afstemmen PR met pers- en mediapartners 

-            meewerken aan het vergroten van de bekendheid van COCO-MAT 

 

Wie zijn wij? 

COCO-MAT is een internationaal duurzaam lifestyle merk gespecialiseerd in woon en 

slaapproducten en een bedrijf dat als familie voelt en het net even 'anders' doet . COCO-MAT is 

vastbesloten de beste bedden ter wereld te vervaardigen op een zo duurzaam mogelijke en de 

beste manier voor de wereld. Alle producten zijn gemaakt van natuurlijke materialen uit duurzame 

bronnen; zoals kokosvezels, natuurlijk rubber, wol, katoen, zeegras, paardenhaar, zijde, linnen, 

hout en ganzendons. COCO-MAT is een erkend marktleider op het gebied van duurzaamheid en 

heeft in meer dan veertien verschillende landen winkels en levert haar producten aan 

consumenten en hotels wereldwijd.  www.coco-mat.com  

 

Interesse? 

Mail je CV en motivatiebrief naar info@coco-mat.nl of bel 020-612 80 80 voor vragen. 


