
 

ETS SPOOR IS OP ZOEK NAAR TOPTALENT. 
 
ETS Spoor is een dynamisch en internationaal bedrijf gevestigd in Purmerend. Wij leveren 
producten en diensten voor de railinfra sector. Met een team van geïnspireerde en betrokken 
medewerkers beschikken wij over jarenlange ervaring in het ontwikkelen en leveren van 
innovatieve, duurzame systemen voor Trein-, Tram-, Metro- en Industriesporen alsmede 
kraanbanen  
 

ETS Spoor is op zoek naar een marketing en/of communicatie stagiair met hands 
on mentaliteit. 
 
Als importeur van spoorwegmaterialen zijn wij één van dé toeleveranciers die 
het spoorgebonden reizen in Nederland mede mogelijk maakt. We kenmerken ons 
als een jonge, dynamische en internationale organisatie die zich snel ontwikkelt. In 
verband met de ontwikkeling van onze onderneming zijn wij op zoek naar een leuke 
spontane stagiair of afstudeerder, ter ondersteuning van de office / marketing 
manager. 
  
We zijn in afgelopen juni verhuisd naar een compleet nieuw ingericht & modern 
kantoor te Purmerend. 
 
Stageopdracht: 
Als stagiair werk je mee als volwaardig lid van het ETS Spoor-team. 
Werkzaamheden bestaan zoal uit: optimaliseren van onze bestaande website, 
ontwikkelen van (on- en offline) content, sparren met product managers, opzetten 
van marketingcampagnes, uitdenken van nieuwe websites, posten op zakelijke 
netwerken als Linked-In enzovoorts. Alles wat een marketeer in de dagelijkse praktijk 
tegenkomt. 

We geloven niet in hiërarchie, maar wel in samen mooie dingen bereiken. We 
geloven er in dat iedereen moet werken in zijn of haar kracht. Het is dus lastig om 
een afgebakende stage opdracht te formuleren, maar daar gaan we zeker uitkomen. 

 
Vereisten: 
Wij zijn een juiste match als jij: 

 Voorop loopt in je kennis over internet in het algemeen.  

 Echt wel beter in (online) marketing bent dan je buurman in de klas. Hoe je dat 

weet? Nou dat weet jij zelf als geen ander. 

 Er moet een klik zijn tussen ons beiden. En al die andere standaard vereisten 

die normaal gesproken in een vacature staan onder de knie hebt ;-) 

Stagegegevens: 

 Niveau: HBO denkniveau  

 Studierichting: Commercieel/ Marketing 

 Stageperiode: Wanneer het jou uitkomt. 

 Stagevergoeding: Vast bedrag per maand  

 Locatie: Baanstee Purmerend 

 
 



 
 
Ben je geïnteresseerd in deze stage, stuur dan je motivatiebrief met C.V. naar 
rianne@etsspoor.nl. 

 
 

ETS Spoor BV 
T.a.v. Rianne van der Schaaf 
Wielingenstraat 125 
1441 ZN Purmerend 
 
 
KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.ETSSPOOR.NL 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.etsspoor.nl/

