
 

 

Stage Marketing & Communicatie AEP International (m/v/n) 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste creatieve (allround) 3e of 4e jaars marketing (en 

communicatie) stagiaire vanaf september 2022 die zich bezig gaat houden met de website, 

mailingen (email automation), content, design en nog veel meer. 

 

Zet jouw eerste marketing carrièrestap bij AEP International in ondermeer de medische wereld 

van Radio Therapie en Oncologie, maar ook voor gave Hybrid Power en Energieoplossingen en 

leer alles op het gebied van marketing binnen een innoverend AEP Team. 

 

Tijdens jouw stage ligt je focus op het ondersteunen van de Marketing Manager en werk je deels 

samen met het Sales Team.  

• In deze stage lever je een bijdrage aan uiteenlopende projecten. Denk aan het 

coördineren van de digitale nieuwsbrieven en nieuwe productcommunicatie, 

bewaken van verschillende planningen, verzorgen van content en promotiemateriaal, 

mede organisatie van webinars, ondersteunen van events of beurzen, administratieve 

taken, het verder uitbouwen van de online- en offline marketing, en alles wat je kunt 

verzinnen om deze snelgroeiende organisatie nóg sterker in de markt te zetten. 

 

Functie-eisen: 

Volgt een HBO of WO opleiding richting marketing/ communicatie (evt. commerciële 

economie/bedrijfskunde met specialisatie marketing) 

• Je leert gemakkelijk omgaan met nieuwe tools, zoals CRM of marketing automation; 

• Je bent zelfstandig, pro-actief en hebt sterk analytisch inzicht; 

• Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Je hebt een creatieve pen en bent dus goed in het schrijven van teksten; 

• Ervaring met Mailchimp is een pré; 

• Je bent up-to-date van de laatste trends & ontwikkelingen op marketing gebied 

• Evt. ervaring met Adobe pakket (Photoshop/Illustrator/Indesign) 

Wat we bieden 

• Een veelzijdige, internationale, meewerkstage; 

• Een prettig team en enthousiaste collega’s; 

• Mooi modern kantoor   

• Stagevergoeding 

• Kantine om je eigen lunch samen te stellen 

Ben je benieuwd naar de loopbaanmogelijkheden die AEP te bieden heeft? Ga dan 

naar https://www.aepint.nl/careers/  en volg onze LinkedIn pagina’s AEP 

International, AEP Hybrid Power, AEP Linac en AEP Marine Parts B.V.  

En uiteraard mag je altijd een open sollicitatie (met CV en motivatiebrief) sturen naar dhr. J. ter 

Heerdt, te bereiken via: J.ter.heerdt@aepint.nl   
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