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Matrix Fitness zoekt per februari 2020  een stagiair(e) die onze afdeling Product Management komt 
versterken! Het betreft een meewerkstage voor minimaal 5 maanden en 4 of 5 dagen in de week. Je komt 
terecht in een enthousiast team bij het sportiefste bedrijf van Nederland waar je veel kunt leren door te 
doen.

Stagiair(e) Product Management

We hebben binnen onze Marketing afdeling vele hands-on activiteiten waarbij we graag jouw ondersteuning vragen:
• Product assortiment beheren;
• Onderhouden van productdata;
• Marge- en concurrentieanalyses opstellen;
• Monitoren van (online) nieuws rondom de fitness industrie;

• In samenwerking met Marketing de promotiematerialen
en pakketten compleet maken;

• Algemene ondersteuning afdeling PM.

Kortom: 
Een gevarieerde en uitdagende stage waar jouw kennis, input en creativiteit zeer gewaardeerd wordt! Mocht je willen afstuderen, dan 
denken we graag met je mee over een passende opdracht.

Wie zoeken wij? De ideale kandidaat: 
• Zit in het 3de of 4de jaar en volgt een HBO opleiding

in de richting sportmanagement, bedrijfskunde,
marketing/communicatie of vergelijkbaar;

• Is secuur, analytisch en beschikt over een proactieve houding;
• Is vanaf februari minimaal 5 maanden en

4 of 5 dagen per week beschikbaar;

• Heeft affiniteit met sport(toestellen) en
bij voorkeur kennis in de fitnessindustrie;

• Heeft bij voorkeur ervaring met SAP;
• Beheerst de Nederlandse en Engelse

taal goed in woord en schrift;
• Last… but not least, is een sportieve, positieve én sociale collega!

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.
Wil je meer weten over deze stage? Neem dan gerust contact op met Merel Wijnia (Teamleader Product Management), bereikbaar via 
telefoonnummer 030 - 244 54 35.
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Matrix Fitness
Meer weten over Matrix Fitness, de dochteronderneming van het internationale Johnson Health Tech. gevestigd 
in Taiwan? Bekijk dan onze websites:

http://www.matrixmembers.nl
http://www.matrixfitness.nl
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