
Content Marketing Stagiair(e): derdejaars stage

Je eerste stappen zetten en ervaring opdoen bij een gezellig en informeel Geo-ICT bedrijf?  
Dat is stage lopen bij Andes! Tijdens je stage draai je mee in een enthousiaste en gedreven 
organisatie waarin innovatie en uitdaging voorop staan. Ook krijg je volop tijd om te werken 
aan je stage-opdracht.  

Ben je op zoek naar een stage met een divers takenpakket en word jij blij van schrijven? 
Lees dan snel verder en wie weet word jij onze nieuwe Stagiair(e) Content Marketing! 

Wat ga je doen?
Voor de stageperiode van februari tot juni 2022 zijn we op zoek naar een stagiair(e) Content 
Marketing! Je bent onderdeel van het marcom & salesteam waarin je samenwerkt met vier 
enthousiaste collega’s.  
Een van de belangrijkste onderdelen van de stage is dat je het leuk vindt om te schrijven. 
Denk hierbij aan content voor op de website, onze social media kanalen, nieuwsitems en 
blogs. Daarnaast ben je bezig met social advertisering waarbij je nieuwe campagnes voor 
onze Smart City oplossingen bedenkt, uitvoert en bijstuurt.  
In maart zijn we als partner aanwezig op een grote, internationale vakbeurs op het gebied 
van Smart Mobility. En ook hier kunnen we je hulp heel goed gebruiken!  

Wat neem je mee? 

• Je bent enthousiast, sociaal en proactief;
• Schrijven en creatief denken vind je leuk om te doen en gaat je gemakkelijk af;
• Je bent een teamplayer maar werkt ook graag zelfstandig;
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;;
• Je weet wanneer je je verantwoordelijkheden moet nemen;
• Je bent een derdejaars HBO student in de richting Marketing en/of Communicatie;
• Je hebt interesse in contentmarketing en wil jezelf hier verder in ontwikkelen;

Wat bieden wij jou? 

• Een super toffe stageplek in het centrum van Eindhoven;
• Een platte organisatie in de breedste zin van het woord. Zelfsturende teams waarbij

eigen initiatief erg gewaardeerd wordt;
• Een inspirerende en informele werksfeer met regelmatig sociale activiteiten tijdens of na

werktijd;
• Veel vrijheid om werkzaamheden zelfstandig op te pakken;
• Een stagevergoeding van 300 euro per maand;



Bedrijfsprofiel 

Wij zijn Andes, een Geo-ICT specialist met ruim 30 jaar ervaring. Wij houden ons 
voornamelijk bezig met Smart City en Smart Mobility oplossingen.  
Andes is gevestigd in hartje van Eindhoven op een steenworp van het centraal station. Vanaf 
de negende verdieping kijk je uit over heel Eindhoven. Onze open en informele sfeer 
kenmerkt zich door de vele open ruimtes in het gebouw en toffe mensen die hier werken.  
Ons team kun je typeren als hecht, informeel en specialistisch waarbij kennisdeling optimaal 
wordt ingezet om service, innovatie en kwaliteit te leveren.  
Er zijn volop mogelijkheden voor je persoonlijke ontwikkeling en we hebben iedere maand 
gezellige borrels en leuke zomer- en winteractiviteiten. 


