
Heb jij dit profiel?

- Je volgt een MBO of HBO opleiding 
in een creatieve richting, zoals fotografie
- Je zoekt een meewerkstage voor 40 uur 
per week
- Je wil beginnen in februari 2021
- Je bent proactief, communicatief, 
stressbestendig, en niet op je mondje 
gevallen

Wat krijg jij?

- Alle ruimte voor eigen initiatief om jouw 
ideeën uit te werken

- Gezellige collega’s van jouw eigen 
leeftijd

- Een gloednieuw pand in ’s-Hertogen-
bosch

- Work hard, play harder: Elke week leuke 
vrijdagmiddagborrels en een
kantine waar je kan poolen, tafelvoetbal-
len en pingpongen

 - Een marktconforme vergoeding

WAT DOE JIJ?

Zoals het bekende gezegde luidt, geld moet 
rollen! En dan het liefst de kant van Swim 
Essentials op. Wij zijn opzoek naar een marke-
tingtopper met ontzettend veel creativiteit en 
doorzettingsvermogen.Zoals het bekende 
gezegde luidt, geld moet rollen! En dan het 
liefst de kant van Swim Essentials op. Wij zijn 
opzoek naar een marketingtopper met ontzet-
tend veel creativiteit en doorzettingsvermogen.

Heb jij dit profiel?
- Je volgt een MBO of HBO opleiding in de 
richting marketing, communicatie, economie 
etc.
- Je zoekt een meewerkstage voor 40 uur per 
week
- Je wil beginnen in februari 2021
- Je bent proactief, communicatief, stressbe-
stendig, en niet op je mondje gevallen

Swim Essentials vacature marketing

WAT BIEDEN WIJ?

Een gloednieuw kantoor in ’s-Hertogenbosch.
Een jong team met alleen maar gezellige en harde werkers.

Work hard, play harder! We werken samen in een klein team. Iedereen helpt 
elkaar en zorgt dat alles goed verloopt. We knallen de hele week met z’n allen dus 

daar hoort op de vrijdagmiddag natuurlijk ook een drankje bij. Mocht je nog 
willen sporten dan kan dat ook in onze sportschool!

Enthousiast geworden, en zin om aan de slag te gaan? 
Solliciteer dan snel en wie weet tot snel!

073 711 3710 • info@swimessentials.nl 
•www.swimessentials.nl

Meewerkstage


