
 
 

VACATURE 
 

Communicatie Stagiair(e)  
 

Ben je al bekend in de laboratoriumwereld? Dan is het niet onwaarschijnlijk dat je de naam Boom B.V. al vaker 
bent tegengekomen. We zijn een familiebedrijf, gevestigd in Meppel en bestaan al bijna 125 jaar. Kort samengevat 
zijn wij dé Nederlandse totaalleverancier met een groot aanbod aan apparatuur, benodigdheden en disposables 
voor ieder laboratorium. Daarnaast leveren we ook chemicaliën en hebben we eigen productiefaciliteiten waar we 
o.a. klant specifieke receptuur en onze eigen Boom label producten produceren. 

In de afgelopen jaren zijn wij sterk gegroeid en is ons bedrijf nog steeds volop in ontwikkeling. Zo staan er 
inmiddels al meer dan 85.000 artikelen in onze webshop en wordt dit aanbod dagelijks uitgebreid. Per september 
hebben wij een stageplek vrij op onze marketing communicatie afdeling. 

Wat ga je doen? 

Volgend jaar bestaan wij 125 jaar, dit willen wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Een leuk project 
voor jou om ons 125-jarig bestaan op de kaart te zetten. Denk daarbij aan het mee-organiseren van feestelijke 
evenementen, het bedenken van marketingacties, het bedenken en maken/regelen van communicatiemiddelen, 
free publicity etc.  
 
Daarnaast ga je actief meewerken binnen ons jonge marketing communicatie team. Enkele taken voor jou zijn het 
schrijven en redigeren van teksten voor nieuwsbrieven, folders, website en social media.  
Je gaat op zoek naar de juiste middelen om onze verschillende doelgroepen te bereiken, werkt deze uit in een 
communicatieplan en mag deze vervolgens ook zelf uitvoeren. Ook op het gebied van interne communicatie mag 
je meedenken en adviseren over de juiste communicatie-aanpak. 
 
Eén van de USP’s van Boom is haar persoonlijke aanpak. Onze klanten zijn geen nummer. Daarom willen we graag 
meer gaan doen met storytelling. Je krijgt de kans om verhalen te verzamelen door met onze klanten in gesprek te 
gaan. Deze gesprekken vertaal je vervolgens door naar de online en offline kanalen. 

Wat vragen wij van jou? 

• Je volgt een HBO-opleiding met studierichting Marketing / Communicatie of soortgelijk; 

• Je bent derde of vierdejaars student en bent vanaf september voor tenminste 4 maanden en minimaal 32 
uur per week beschikbaar; 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en kunt goed schrijven; 

• Pré: ervaring met online marketing of social media; 

• Je bent creatief, sociaal en hebt een praktische manier van werken; 

• Je vindt het leuk om nieuwe indrukken op te doen en nieuwe dingen te leren en deze ook uit te voeren. 

 
 
 



Wat bieden wij jou? 

• Een veelzijdige stage met volop uitdagingen; 

• Meedraaien in een dynamische werkomgeving binnen ons jonge marketing communicatie team; 

• Een informele en fijne werksfeer binnen een organisatie in beweging; 

• De mogelijkheid om je afstudeeropdracht ook bij ons te doen; 

• Maandelijkse een uitgebreide lunch, dagelijks vers fruit; 

• In de pauzes een potje tafelvoetbal of pingpongen ; 

• Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling; 

• Een stagevergoeding van € 300,- per maand. 

 
Reageren?  
Lijkt het je leuk om bij ons stage te lopen? Mail dan jouw motivatie en CV naar marketing@boomlab.nl t.a.v. 
Martijn Jakobs, Marketing Manager. Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Jacobien Buruma, 
Marketing en Communicatie tel. 0522-268700. 


