
                                                     

 

                  
  
 
 

 

Leerzame, uitdagende stageplek bij Difrax 
  

Ben je op zoek naar een veelzijdige Marketing & Communicatie stage, waar je écht het verschil kunt maken? Difrax is 
een wereldspeler en bedenkt, produceert en verkoopt babyproducten! Ons marketingteam heeft weer plek voor een 
enthousiaste, creatieve stagiair(e). Vind je het leuk om met ons verder te bouwen aan een wereldmerk en ervaring op 
te doen in een enthousiast, gemotiveerd team bij een innovatieve organisatie? Word jij onze spin in het web bij de 
organisatie van onze fotoshoot, de organisatie van evenementen en word je enthousiast van influencer marketing? 
Dan zijn wij op zoek naar jou. Wij kijken uit naar je reactie! 

 

 
 
Profiel van de ideale stagiair(e): 
Je zit vol enthousiasme, creativiteit en drive! Daarnaast heb je een doeners mentaliteit (hands on) en je bent in voor 
een geintje. Op social media gebied heb je kennis van de diverse toepassingen en je bent op de hoogte van alle on- en 
offline mogelijkheden. Je bent stressbestendig, communicatief vaardig, accuraat, neemt initiatief en kunt goed 
zelfstandig werken. Tot slot beheers je de Nederlandse en Engelse taal uitstekend. 

 
Waarom Difrax? 
Wij willen mensen kansen bieden. Als stagiair(e) op onze marketingafdeling houd je je bezig met de invulling en 
coördinatie van diverse (marketing)communicatie activiteiten in de diverse landen waar Difrax actief is. Wij bieden 
een leerzame en gevarieerde stageplaats aan in een groeiende internationale onderneming met veel ruimte voor 
eigen initiatief. Leren, lachen en ontwikkeling staan centraal! We werken met een klein, hecht team van ongeveer 25 
medewerkers. Onze kernwaarden zijn: wij zijn persoonlijk en hartelijk, we hebben een CAN DO mentaliteit en we 
hebben een passie om het verschil te maken! 

De stage op onze marketing afdeling zal o.a. bestaan uit: 

 Meewerken aan online & offline PR- en media-uitingen (persberichten, advertenties, video’s, etc.) die 
aansluiten bij de merkidentiteit van Difrax; 

 Ondersteunende werkzaamheden richting klanten; voorbereiden van presentaties en de mede-organisatie 
van diverse (inter)nationale (media) evenementen; 

 Ondersteuning intern; meewerken aan concepten voor promotie materialen; 

 Mede-organisatie van de jaarlijkse fotoshoot; 

 Mede-organisatie van een beurs. 

Indien je naast deze werkzaamheden vanuit je opleiding een extra opdracht moet verrichten, kijken we samen graag 
naar een leerzame opdracht met toegevoegde waarde. 

Stagevergoeding 
Uiteraard krijg je een stagevergoeding. Deze bedraagt € 350,- bruto p/m. Ons kantoor ligt op loopafstand van het 
treinstation in Bilthoven en is dus eenvoudig te bereiken. Onze voorkeur gaat uit naar een stagiair(e) die binnen een 
straal van 40 km van Bilthoven woont. 



                                                     

 

 
Difrax in een notendop  
Difrax, opgericht in 1967, is het Nederlandse A-merk van babyproducten en is marktleider in het segment babyflessen 
én fopspenen. Niemand weet precies hoe het werkt als je een baby krijgt. Elke baby is uniek, en zo is ook de aanpak 
van het ouderschap uniek. Difrax zal er stapje voor stapje voor hen zijn met haar eigentijdse babyproducten.  
Want alle beetjes helpen, ook als het op ouderschap aankomt. In de afgelopen jaren verwierf Difrax naam en faam 
met de ontwikkeling van baanbrekende en award winnende producten. Difrax staat voor ‘A little Help’, waarbij ouders 
en hun dierbaarste bezit centraal staan! Het ruime assortiment is wereldwijd te vinden bij babyspeciaalzaken, 
drogisterijen, apotheken, warenhuizen en op www.difrax.com. 
 

Je bent razend enthousiast over deze stage/afstudeerplek, en nu?  
Klim in je notebook als je de uitdaging aan wilt gaan! Stuur een korte motivatie en je CV naar: maryvonne@difrax.com 
o.v.v. “Marketing stage”. Wil je eerst meer informatie of heb je vragen neem dan contact met ons op via (030) 
2250004. Meer informatie over Difrax vind je op www.difrax.com. 

We kijken ernaar uit om je te mogen ontmoeten! 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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