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Vacature – Trainee Marketing 

 

Marketing enthousiasten zullen snappen waar we het over hebben.  

 

Facebook - Ik hou van pumpkin spice latte’s 

Twitter - Ik drink nu een #PumpkinSpiceLatte 

TikTok - Dit is een recept voor de perfecte pumpkin spice latte in 30 seconden 

Spotify - Ik luister nu naar een PSL podcast 

Instagram - Dit is een foto van mijn huisgemaakte Pumpkin Spice Latte 

LinkedIn - Pumpkin Spice Latte’s maken behoort tot een van mijn 

hoofdvaardigheden 

Youtube - Dit zijn de top 10 beste PSL’s in Groningen 

 

Volg je nog steeds waar we het over hebben, lees dan gauw verder! 

 

 

Wat is STUDENT-labs: Ben je op zoek naar een relevante bijbaan? STUDENT- 

labs is een unieke samenwerking tussen studenten, opdrachtgevers en RIO 

Projects bv. STUDENT-labs biedt een platform vol met kennis, innovatie, en een 

fris perspectief om studenten in het ruimtelijk en bedrijfskundig domein te 

koppelen aan het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en 

(semi)overheden.  

 

De afgelopen tijd heeft STUDENT-labs nieuwe projecten en een groep nieuwe 

studenten weten te werven. Nu we nóg meer hebben om trots op te zijn, willen 

we ook onze marketing gaan uitbreiden en zo onze naamsbekendheid vergroten. 

We zijn daarom opzoek naar een student met een marketing of marketing 

gerelateerde studie achtergrond die voor een korte periode bij STUDENT-labs 

aan de slag wil om mee te denken over het opzetten van een marketingcampagne. 

Het gaat om een functie voor ongeveer 3 á 10 uur per week. (bij wederzijdse 

tevredenheid uitbreidende werkzaamheden).  

 

 Wat verwachten we van jou? 

• Je hebt een marketing (gerelateerde) achtergrond. 

• Je hebt een frisse blik en vernieuwende ideeën. 

• Je hebt een gevoel voor creativiteit en kan dit uiten. 

• Je bent assertief en weet hiernaar te handelen. 

• Je kan zelfstandig werken. 

• Je bent een enthousiaste samenwerkingspartner. 
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Wat bieden wij jou? 

• Een uitdagende baan met veel vrijheid. 

• Een kans om relevante werkervaring op te doen. 

• Je komt te werken binnen een team met leuke collega’s die net als jij 

gedreven zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan een groter 

geheel. 

• Een tijdelijke baan om een mooi zakcentje te verdienen (met kans op 

verlenging). 

 

Ben jij degene die wij zoeken en ben jij geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar 

info@student-labs.nl met je CV en motivatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


