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E-commerce & Online marketing 

 
 

Onze missie is een wereld creëren waarin elk laboratorium al haar tijd aan onderzoek en controle kan 
besteden. We zijn het eerste aanspreekpunt voor laboratorium klanten in Nederland en België doordat we een 
betrouwbare partner zijn die meedenkt, meewerkt en levert. We zijn een familiebedrijf, gevestigd in Meppel 
en bestaan dit jaar 125 jaar. In de afgelopen jaren zijn wij sterk gegroeid en het bedrijf is nog steeds volop in 
ontwikkeling. Kort samengevat zijn wij dé nummer 1 Laboratoriumleverancier met een groot aanbod aan 
apparatuur, benodigdheden en disposables voor ieder laboratorium. Daarnaast leveren we ook chemicaliën 
en hebben we eigen productiefaciliteiten waar we onder andere ons eigen merk chemicaliën produceren. Bij 
Boom werken 75 medewerkers.  
 
Ben jij enthousiast, leergierig en lever jij graag een bijdrage aan een optimale klantbeleving? Dan bieden wij 
jou een stageplek aan bij één van de top 3 grote laboratorium totaalleveranciers van Nederland.  

 
Wat ga je doen?  
Hoe ziet een gemiddelde werkweek eruit?  

• Je houdt je bezig met het verbeteren van de klantreis en het inspelen op zoekgedrag van de klant 
• Je levert een bijdrage aan de implementatie van een product informatie systeem 
• Je bent bezig met het creatief meedenken en input geven voor online campagnes 
• Je houdt je bezig met het uitvoeren van de contentplanning 
• Je houdt je bezig met het up-to-date houden van de webshop boomlab.nl 

 
Wat vragen wij van jou?  
• Je bent een enthousiaste teamspeler die proactief en resultaatgericht te werk gaat 
• Je volgt een mbo- of hbo-opleiding 
• Je hebt affiniteit met e-commerce & online marketing 
• Het betreft een meewerkstage en je bent voor minimaal 10 weken beschikbaar 

 
Wat bieden wij jou?  
• Een leerzame stage met volop uitdagingen 
• Een jong en enthousiast team, dat jou zoveel mogelijk kennis wil bijbrengen 
• Een informele en fijne werksfeer binnen een organisatie in beweging 
• De mogelijkheid om op kantoor en thuis te werken 
• In de pauzes een potje tafelvoetbal of pingpongen 
• Een stagevergoeding 
 

Ben je enthousiast geworden? Mail dan je cv en motivatie naar mjakobs@boomlab.nl? Wil je eerst meer 
informatie? Doe dan even een belletje naar Martijn Jakobs. Ook kun je een indruk opdoen via onze website 
www.boomlab.nl. 
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