
Stagiair(e) Marketing 

Matrix Fitness zoekt per 1 september 2018 een stagiair(e) Marketing 
Volg jij een HBO/WO opleiding in de richting van (sport) marketing / communicatie of gerelateerd 
vakgebied en zoek je een gevarieerde, uitdagende meewerkstage voor je derde jaar of een afstudeerstage 
voor je vierde jaar? In een enthousiast team bij het sportiefste bedrijf van Nederland waar je veel kunt 
leren door te doen? Check dan deze stage bij Matrix Fitness! 

We hebben binnen onze Marketing afdeling vele hands-on activiteiten waarbij we graag jouw 
ondersteuning vragen: 

- Monitoren van het (online) nieuws rondom fitness, gezondheid, etc. en wekelijks communiceren
naar team;

- Up-to-date houden van het klantenbestand (in relatie tot nieuwsbrieven en mailings)
- Verzorgen van de marketing nieuwsbrief die we maandelijks naar klanten sturen;
- Hands on activiteiten zoals support richting salesteam, verzoeken van accountmanagers om

beeldmateriaal/brochures voor klanten en dergelijke;
- Ondersteuning bij de vele events die we organiseren;
- Maken van online rapportages over onze social media kanalen;
- Website optimalisatie.

Kortom:  
Een veelzijdige stage, waarbij je het vakgebied op meerdere fronten in de praktijk kunt brengen! Mocht je 
willen afstuderen, dan denken we graag met je mee over een passende opdracht. 

Wie zoeken wij? 
Voor deze uitdagende stage zoeken wij iemand die: 

 Een HBO/ WO opleiding volgt, bij voorkeur in de richting van (sport) marketing of communicatie;

 Minimaal 5 maanden en 4 of 5 dagen per week beschikbaar is;

 Passie heeft voor het marketing & communicatie vakgebied;

 Vlekkeloos kan schrijven in het Nederlands en Engels;

 Commerciële kansen kan signaleren;

 Een hands-on benadering hanteert en out of the box denkt;

 Organisatorisch sterk is en oog heeft voor detail;

 Affiniteit heeft met sport en in het bijzonder de fitnessbranche;

 Last…but not least, een sportieve, positieve én sociale collega is.

Dit is Matrix Fitness 
Matrix Fitness is gevestigd in Houten en is de snelst groeiende leverancier van professionele 
fitnessapparatuur in Nederland. Onze toestellen staan bij fitnesscentra, sportscholen, fysiotherapeuten, 
onderwijsinstellingen, hotels en topsport accommodaties. Ook vele topsporters trainen op Matrix 
apparatuur. Ons bedrijf kenmerkt zich door een sportieve en informele werksfeer. En bij ons mag je ook 
nog eens sporten tijdens werktijd. Hoe tof is dat?! 

Reageren: 
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van de vacature? Reageer dan snel en stuur jouw motivatie 
en CV naar hrm@matrixfitness.nl, t.a.v. Jemy Rodriguez (Talent Acquisition Specialist) +31 (0)30 24 45 
435.  

Wil je meer weten over deze stage? Neem dan gerust contact op met Anne-Marie Kuiper (Marketing 
Manager), bereikbaar via telefoonnummer 030 - 244 54 35. 
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