
FORMAT VACATURETEKSTEN 

BEDRIJFSNAAM M&G Group Groningen  

TITEL VACATURE + FUNCTIE Stagiaire Marketing & Communicatie  

 

Geef een korte omschrijving van uw bedrijf  M&G Group is marktleider op het gebied van de 
ontwikkeling en fabricage van oplossingen voor 
rookgasafvoer en ventilatie. De activiteiten van 
de groep zijn gebaseerd op R&D, innovatie en op 
maat gemaakte oplossingen voor klanten over de 
hele wereld. Als partner van vooraanstaande 
ketel- en ventilatiefabrikanten draagt M&G 
Group bij aan een kostenefficiënte manier van 
het oplossen van vraagstukken in en om CV-
ketels en ventilatiesystemen. Een compleet 
assortiment van aluminium, roestvast staal en 
kunststof producten is ontwikkeld door 
hoogopgeleide ingenieurs en wordt getest en 
geproduceerd met de moderne 
productieprocessen van M&G Group. De 
internationale organisatie – met tien locaties in 
zeven verschillende landen – is wereldwijf actief 
voor de OEM- en handelsmarkt. 
 

 

Geef een omschrijving van de vacature en welke 
vaardigheden een vereiste zijn of in het geval van 
een stage- en afstudeeropdracht wat het 
eindproduct dient te zijn. 

Tijdens deze stage assisteer je de Communication 
Manager bij het opstellen en realiseren van 
marketingplannen en projecten met betrekking 
tot diverse productgroepen. Dit betreft alle fasen 
van het marketingproces, van 
productontwikkeling tot het communiceren naar 
de markt. In het najaar starten we ook met het 
ontwikkelen van onze online marketingstrategie. 
Als stagiair lever je een belangrijke bijdrage aan 
de uitvoering en verdere ontwikkeling hiervan. 
 
Daarnaast verricht je diverse taken op de 
afdeling, bijvoorbeeld het voorbereiden van 
verschillende projecten, events en het creëren 
van commerciële uitingen, denk hierbij aan 
websitebanners, brochures en advertenties. 
Tijdens je stage word je begeleid door een 
ervaren Communication Manager. 
 
 
 



WAT VRAGEN WIJ? 
HBO-opleidingsrichting Communicatie & 
Multimedia Design, Marketing Management of 
Commerciële Economie richting Communicatie; 
 
- Je hebt affiniteit met de Adobe programma’s: 
Indesign, Illustrator en Photoshop; 
 
- Je kunt snel schakelen en het overzicht 
bewaren; 
 
 -Je hebt uitstekende communicatieve en sociale 
vaardigheden en beschikt daarbij over een goede 
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in 
woord en geschrift; 
 
- Je bent in staat zelfstandig te werken en 
tegelijkertijd ben je een echte teamspeler die 
actief bijdraagt aan een prettige werksfeer; 
 
- Je beschikt over een professionele houding en je 
bent leergierig en ondernemend. 

 

 

Geef aan voor welke van onderstaande opleidingen uw vacature geschikt is: 

Commerciële economie Ja  

Marketing Management  Ja 

International Business (INT) Nee 

Ondernemerschap en Retail Management Nee 

Finance & Control Nee  

Finance, Tax & Advice Nee  

Logistics Management  Nee  

 

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden  

Stagevergoeding en/of startsalaris 300 euro bruto per maand  

Aantal uren in de week 32 tot 40 uur  

Reiskostenvergoeding / Auto van de zaak Nee 

Laptop van de zaak  Ja  

 

Contactgegevens bedrijf M&G Group  

E-mail m.bosboom@mg-group.com  

Telefoon nummer  +31 655 111 033 

 

mailto:m.bosboom@mg-group.com

