
Marketing Stagiaire gezocht 
 
Wij bieden 
Hydroscope, HydroBusiness en Hydreco bieden één stageplaats aan waar je 
daadwerkelijk de kans krijgt om jouw kennis in de praktijk te brengen! Vind jij het leuk om 
de huidige en toekomstige markt te onderzoeken? Kun je goed samenwerken? Dan is 
misschien een stage bij 3 BV’s wel iets voor jou. Je komt te werken in een organisatie 
waar veel ruimte is om te groeien en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Ook leer je veel en 
is er altijd een goede balans tussen school en werk. 
 
Als stagiaire ga je de rol vervullen van Marktonderzoeker. Als Marktonderzoeker sta je 
open voor meerdere invalshoeken. Jij vindt een gedetailleerd onderzoek belangrijk en 
ziet het als een uitdaging om de gewenste informatie in een mooi rapport te verwerken.  
 
Met het marktonderzoek ga je onderzoeken wat de positioneringen van de 3 BV’s in de 
markt is, waar kansen en bedreigingen liggen en ga je marktkansen verkennen. 
 
Wij vragen 

 
Jij bent een analytische denker en kan zowel verbaal als schriftelijk goed communiceren. 
Daarbij kun je enthousiasmeren en ben je stressbestendig. Herken jij je hierin? Dan 
bieden wij jou een uitdagende stageplaats! Bij onze 3 BV’s ervaar je echt wat werken 
voor meerdere organisaties inhoudt, je wordt opgenomen in het team en je werkt volop 
mee. 
 
Hoe ziet jouw profiel er voor ons uit? 

• Je doet een opleiding op HBO-niveau; (commerciële economie, marketing & 
communicatie of vergelijkbaar) 

• Je zit in het 3e of laatste jaar; 
• Je bent per 1 september beschikbaar; 
• Je bent woontachtig in de buurt van Breda; 
• Je bent commercieel, zelfstandig, pro-actief, enthousiast en energiek; 
• Je bent fulltime beschikbaar, maar anders is ook bespreekbaar. 

 
Arbeidsvoorwaarden 

 
Stagelopen bij ons betekent bouwen aan jouw ontwikkeling. Je komt te werken in een 
informele en dynamische werkomgeving waarin er oog is voor jouw talenten en ideeën. 
Bij ons weten we dat talent onmisbaar is voor de toekomst van ons bedrijf. Wij staan 
voor goede begeleiding. Je leert van ervaren managers en collega’s die jou begeleiden 
tijdens je stage. Als stagiair(e) zien we je als volwaardig collega en zorgen we voor 
een fijne werksfeer.  
 
Verder kun je rekenen op: 

• Een maandelijkse stagevergoeding van €250; (bij een full-time stage) 
• Onbeperkt toegang tot online trainingen. 



 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten stuur, dan een mail naar 
tessa.hogerbrug@hydrocaregroep.nl  
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