
Kortrijk, Belgium

WEVER & DUCRÉ
L IGHT ING

STAGIAIR(E) COMMUNICATIE EN MARKETING (M/W/D)

WE WANT YOU

HOE ZIET JOUW STAGE ERUIT?

  Je staat in voor de interne communicatie op Speakap, ons 
intern communicatieplatform.

  Je helpt bij het versterken van onze Employer Brand en 
zorgt dat potentiële kandidaten de weg vinden naar onze 
jobsite en vacatures.

  Dankzij je kennis van sociale media til je onze accounts naar 
een hoger niveau.

  Je denkt mee na over nieuwe originele content en werkt 
deze van begin tot einde uit.

  Dankzij jouw marktonderzoek krijgen we nieuwe inzichten 
in onze ‘customer/candidate experience’.

  Je werkt mee aan verschillende projecten: personeelsevents, 
jobbeurzen, activiteiten van het FUN team, klantenevents...

  Je denkt mee na over de algemene communicatie voor pers 
en publicaties en zorgt voor eventuele vertalingen

  Je werkt marketingprojecten uit zowel op korte als lange 
termijn en dit in nauwe samenwerking met ons marketing 
departement van ons moederbedrijf XAL in Oostenrijk.

5 REDENEN WAAROM DEZE STAGE OP JE LIJF 
GESCHREVEN IS

1. Je bent een enthousiaste bachelorstudent 
bedrijfsmanagement, marketing of communicatie.

2. Je bent leergierig en sterk in het organiseren van je eigen 
werk.

3. Je hebt een creatieve pen, een lach op je gezicht en een 
positieve instelling.

4. Je bent op zoek naar een fijne werksfeer waar mensen even 
belangrijk zijn als resultaten.

5. Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en Engels. 
Frans is een pluspunt.

ONS AANBOD:

  Een gevarieerde, zelfstandige stage waarbij je de 
verantwoordelijkheid krijgt om projecten van A tot Z uit te 
voeren.

  De kans om een eerste ervaring op te doen in het werkveld.
  Een goede werksfeer met leuke teamactiviteiten.
  Gebruik van de bedrijfsfitness.
  Een lekkere kop koffie op maandagochtend en gezonde 

snacks.

Er is altijd licht aan het einde van de tunnel! Wever & Ducré is een jonge no-nonsense 
verlichtingsproducent met het hoofdkantoor te Kortrijk. We behoren al een aantal jaar tot de snelst 
groeiende bedrijven in West-Vlaanderen. We zijn een hecht team van doelgerichte en creatieve doeners 
die niet out of the box denken, maar ‘the box’ hebben afgevoerd. Omdat we geloven in jong geweld en fan 
zijn van vernieuwende ideeën, stellen we ons bedrijf met plezier open voor stagiair(e)s.

Wil jij je talent bij ons verder ontwikkelen?
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar wewantyou@weverducre.com of 056/492800. 

Binnen de week hoor je of we met jou rond de tafel willen zitten.  
Wil je meer te weten komen over ons bedrijf? Neem een kijkje op www.weverducre.com.


