Online Marketing / E-commerce - Stage bij Tunturi in Almere
Ben jij iemand die commercieel kan denken en geïnteresseerd is in alles wat met marketing en communicatie te
maken heeft? Dan is de Marketing stage bij Tunturi New Fitness iets voor jou!
Tunturi levert ruim 90 jaar wereldwijd fitnessapparatuur en fitnessaccessoires aan fysiotherapeuten, hotels,
zorginstellingen en de lokale retail. Via kanalen als Bol.com, Coolblue, Amazon en Wehkamp kun je als
consument ook direct bestellen. Het hoofdkantoor van Tunturi is gevestigd in Almere. Hier werken 30
medewerkers dagelijks aan de inkopen, verkopen, marketing, productontwikkeling en de distributie van
innovatieve fitnessapparatuur.
Als stagiair(e) Marketing werk je mee op de marketing afdeling. Samen met de productmanagers stel je
marketingplannen op om het online assortiment onder de aandacht te brengen. Je bent dagelijks bezig met
websites als Amazon, Bol.com en Coolblue.
Binnen deze stage ben jij bezig met:
 Product- en content management werkzaamheden.
 Content beschrijving van onze artikelen.
 Je staat de productmanagers bij in het vullen, onderhouden en optimaliseren van de website.
 Ondersteuning bij het maken van analyses over het gebruik van de website.
 Maken van analyses voor de verschillende assortimenten.
 Hands on werkzaamheden.
Daarnaast heb je nauw contact met interne afdelingen, zoals Marketing en Klantenservice en spreek je
regelmatig met internationale collega’s. Je krijgt een goed beeld van de dagelijkse praktijken binnen Tunturi
New Fitness en draagt bij aan de groei. Er is veel
Wie ben jij?
Voor deze meewerkstage zijn wij op zoek naar een kandidaat die:
 Een MBO/HBO studie volgt en momenteel opzoek is naar een meewerktstage in zijn studie Marketing,
Ecommerce of Bedrijfskunde;
 Affiniteit heeft met sport producten;
 Zelfstandig en nauwkeurig is;
 Servicegericht, enthousiast en communicatief is;
 Ervaring met MS Office applicaties;
 Perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren voor deze stage!
Gedurende de stage krijg je de ruimte om Tunturi als bedrijf te leren kennen. Je werkt aan eigen opdrachten
waarvoor je zelf verantwoordelijkheid draagt. We helpen natuurlijk waar dat nodig is.
Je arbeidsvoorwaarden
• De stage start zo snel mogelijk;
• Het is een meeloopstage, geen afstudeerstage;
• De duur van de stage is 6 maanden;
• Je bent fulltime beschikbaar;
• Tijdens de stage word je begeleid door een vaste stagebegeleider;
• Je standplaats is het hoofdkantoor van Tunturi New Fitness Nederland te Almere;
• Je ontvangt een stagevergoeding;
Dit lijkt me top!
Enthousiast om aan de slag te gaan? Stuur dan een mail met je CV en motivatiebrief naar info@tunturifitness.com .

