
BEN JIJ HET AANSTORMEND ‘NATUUR’ TALENT DIE HET COCO-MAT DREAM TEAM 

KOMT VERSTERKEN? 
 

VACATURE: MARKETING, PR& COMMUNICATIE STAGIAIR 

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

mentaliteit voor drie tot vijf dagen per week. Je werkplek is op het hoofdkantoor in hartje Amsterdam, maar 

heel soms ook in Rotterdam en Arnhem en je bent in contact met collega’s wereldwijd. Wij bieden een 

leerzame stage met de mogelijkheid mee te werken aan de verdere ontwikkeling van COCO-MAT door het 

aanscherpen en uitvoeren van de marketing. In onze organisatie kennen we weinig hiërarchie, promoten we 

eigen initiatief en is er de mogelijkheid om door te groeien.  

 

OVER COCO-MAT 

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

1989 in Griekenland. COCO-MAT maakt de beste bedden ter wereld op zo een duurzaam mogelijke manier. Een bedrijf 

dat als familie voelt en het net even 'anders' doet. De producten zijn met de hand gemaakt van natuurlijke materialen uit 

duurzame bronnen; zoals kokosvezels, natuurlijk rubber, wol, katoen, zeegras, paardenhaar, zijde, linnen en hout. 

COCO-MAT is een erkend marktleider op het gebied van duurzaamheid en heeft in meer dan achttien verschillende 

landen winkels en levert haar producten aan consumenten en aan meer dan 3.000 hotels wereldwijd. In Nederland zijn 

er vier COCO-MAT winkels gevestigd, namelijk in Rotterdam, Arnhem en twee in Amsterdam. Mood video: 

https://www.youtube.com/watch?v=71-b54hAEiE  

 

WAT GA JE DOEN? 

Je ondersteunt de Marketing Manager in haar werkzaamheden. Je bent medeverantwoordelijk voor de 

Marketing, PR in Nederland en jouw eigen inbreng wordt verwacht.  

 

- In nauw contact met journalisten, influencers en bloggers 

- Styling inspiratievolle fotoshoots 

- Zoeken van interessante samenwerkingspartijen  

 (o.a. expo’s en andere co. - brandingsmogelijkheden)  

- Het ondersteunen bij workshops & (pers)events 

- Nieuws pluggen bij de persrelaties en mediapartners 

-  Initiëren en uitvoeren van mediagenieke marketing/PR-acties  

-  Het beheren van onze website en verschillende sociale media kanalen zoals (Instagram,  

 Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest) 

-  Aanzet persberichten en nieuwsbrieven schrijven 

-  Mediaresultaten monitoren, verwerken en analyseren 

-  Nieuwe media mogelijkheden uitzoeken en toepassen 

WIE ZOEKEN WIJ? 

- Je bent bezig met een opleiding op HBO of WO niveau of je hebt dit niveau 

-  Je werkt goed in teamverband en bent initiatiefrijk en werkt zelfstandig 

-  Je hebt een interessante schrijfstaal (zowel in Nederlands als in het Engels) 

-  Je bent creatief en sociaalvaardig 

-  100 % inzet 

- Als je ‘into’ duurzaamheid, interieur en/of lifestyle bent vinden wij dit een pré 

-  Tenslotte ben je stressbestendig, communicatief vaardig en oh ja, in voor een grapje. ;) 

 

INTRESSE? 

Herken je jezelf en heb je er zin in? Mail een bericht waarin je ons overtuigd om jou uit te nodigen voor een 

gesprek, via pr@coco-mat.nl of fleur.gabel@coco-mat.nl. Bel 020-612 80 80 voor vragen. 

 

T | +31 (0)20 612 80 80   www.COCO-MAT.com #sleeponnature 

COCO-MAT B.V. Flagship store, Overtoom 89, 1054 HC Amsterdam 
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