
STAGE: MARKETING & COMMUNICATIE (HBO)
Wat ga je doen?:
Als stagiair(e) marketing & communicatie ben je onderdeel van de afdeling marketing. Je houdt je bezig met het bedenken en uitvoeren van 
marketingacties en gaat de dialoog aan met de doelgroep d.m.v. social media. Daarnaast schrijf je content voor diverse communicatie-
uitingen; folders, eigen websites en verschillende nieuwsbrieven. Denk hierbij aan informatieve en verdiepende artikelen waarmee je de 
vakhandel en eindgebruiker bereikt. 

/ /
Ferney is dé full-service ijzerwaren inkoopcombinatie met sterke eigen merken voor groothandels in de bouw en industrie. Wij leveren diverse 
diensten op het gebied van IT, marketing, logistiek en finance. Ferney biedt een compleet assortiment aan ijzerwaren, gereedschappen, 
machines en bouwbeslag aan haar leden. De 50 aangesloten leden hebben ruim 300 vestigingen in Nederland en België en realiseren een 
omzet bij Ferney van circa 250 miljoen euro. Ferney is gevestigd in Heerhugowaard en heeft een magazijn waar 8000 artikelen op voorraad 
liggen. De missie van Ferney is het verbeteren van de continuïteit van de aangesloten leden door het rendement te verhogen. Ferney werkt 
internationaal samen met een krachtige Duitse partner: E/D/E.

Onze merken:
Ferney is leverancier van 3 sterke eigen merken: 
• Kelfort, omvat een breed assortiment kwaliteitsproducten voor professioneel gebruik in de bouw en industrie;
• Ironside, biedt een breed assortiment professioneel handgereedschap;
• Oxloc, levert bouwbeslag voor bedrijven in herstel, renovatie en onderhoud.

Wat bieden wij jou?
• Een leuke meewerkstage met veel eigen verantwoordelijkheid
• De kans om te werken binnen een gedreven marketingteam
• Een prettige en informele werksfeer
• Een eigen werkplek op ons kantoor in Heerhugowaard
• Een marktconforme stagevergoeding

JOUW PROFIEL:
• Je volgt een opleiding HBO marketing of communicatie
• Je bent 32-40 uur per week beschikbaar
• Je bent proactief en gaat zelfstandig te werk
• Je bent communicatief sterk en goed in het schrijven van (commerciele) teksten met een creatieve insteek
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
• Affiniteit met de ijzerwarenbranche is een pre
• Je herkent jezelf in onze kernwaarden: hartelijk, ondernemend, meedenkend en weloverwogen

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over deze stageplaats kun je contact opnemen met marketing@ferney.nl. 
 Je sollicitatie kun je per e-mail sturen aan personeelszaken@ferney.nl. 

Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard

Postbus 24
1700 AA Heerhugowaard

info@ferney.nl
+31 (0)72-5765000 ferney.nl


