
                                                     

 

                  
  
 
 

 

Leerzame, uitdagende stageplek bij Difrax 
  

Ben je op zoek naar een veelzijdige Marketing & Communicatie stage, waar je écht het verschil kunt maken? Ons 
Marketing & Sales team heeft plek voor een enthousiaste contentstagiaire. Difrax ontwerpt, produceert en verkoopt 
babyproducten wereldwijd. Denk hierbij aan babyflessen, fopspenen, bijtspeeltjes en accessoires. Onze innovatieve 
producten zijn erop gericht om het leven van ouders en hun kindje een beetje makkelijker te maken. Wil jij deel uit 
maken van een enthousiast, gemotiveerd team? Word jij enthousiast van het schrijven van (creatieve) teksten, ben je 
goed in taal en vind je het leuk om onze uitingen te analyseren en optimaliseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 
 
 
 
 
 

Wie zoeken wij? 
Je wordt enthousiast van teksten schrijven en weet waarom een tekst je wel of niet aanspreekt. Je bent goed in de 
Nederlandse en Engelse taal en beschouwt jezelf als echte ‘taalnazi’. Je draagt graag creatieve ideeën aan, bent 
nieuwsgierig en een aanpakker.    
 

Wat ga je doen? 

De stage is voornamelijk gericht op content; het produceren, analyseren en optimaliseren hiervan. Denk aan:  

 Het schrijven teksten van voor de website, geoptimaliseerd voor SEO 

 Meedenken over de content van onze social media kanalen, zowel tekst als beeld 

 Het aanleveren van content voor Amazon en Bol.com 

 Het ondersteunen in onze SEA-campagnes 

 Het analyseren van de website in Google Analytics 

 Het meedenken over lopende campagnes: beurzen, nieuwsbrieven en samenwerkingen 

Daarnaast houden we rekening met een eventuele opdracht vanuit je studie.  

Waarom Difrax? 
We bieden ruimte om te leren door te doen, je hoeft niet alles al te kunnen. We stimuleren het aandragen van eigen 
initiatieven en het uitvoeren hiervan. We houden van creativiteit en out of the box ideeën. We houden van humor en 
gezelligheid, maar kunnen ook hard werken. Onze kernwaarden zijn: wij zijn persoonlijk en hartelijk, we hebben een 
CAN DO mentaliteit en we hebben een passie om het verschil te maken! Bij Difrax werken ongeveer 25 medewerkers, 
waarvan ongeveer 9 op de Marketing en Sales afdeling. Uiteraard krijg je een stagevergoeding, dit is € 350,- bruto 
p/m. Ons kantoor ligt op loopafstand van het treinstation in Bilthoven. Onze voorkeur gaat uit naar een stagiair(e) die 
binnen een straal van 40 km van Bilthoven woont. 
 

Ik ben enthousiast! En nu? 
Stuur een korte motivatie samen met je CV naar: maryvonne@difrax.com. Wil je eerst meer informatie of heb je 
vragen? Neem dan contact met ons op via (030) 2250004. 
 
We kijken uit naar je bericht! 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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