
JOB DESCRIPTION    

BEDRIJF  KOREMAN’S  

LOCATIE  BREDA  

JOB TITEL  PRODUCT ONTWIKKELING 

JOB LEVEL  STAGIAIR  

 

FUNCTIE / SAMENVATTING 

Je ondersteunt ons team in Breda. Van marketing werkzaamheden tot, relatiebeheer en netwerken; 

je hebt een zeer divers takenpakket.  

Je assisteert bij het creëren en uitwerken van de nieuwe producten. Deze ontwikkel je van begin tot 

einde. Het hele proces houd je nauwkeurig bij.  

 

Naast de nieuwe producten ben je bezig met projectmanagement. Jij bent namelijk verantwoordelijk 

voor de succesvolle totstandkoming en verkoop van nieuwe producten. Hier komen ook de 

standaard producten bij kijken, zoals de cadeauverpakkingen en merchandise. Je helpt bij klant 

management en relatiebeheer. Daarnaast help je bij het hele proces van brainstormen tot het actief 

verkopen van nieuwe producten.  

Binnen je dagelijkse werkzaamheden horen ook administratietaken, sales en planning. Daarnaast 

verwachten we dat je ervaring opdoet binnen alle lagen van het bedrijf. Dit betekent dat je actief 

helpt binnen de distributie en productie dagen.  

In deze functie kun je werken aan je marketing en project management vaardigheden en zo je eigen 

ervaring opbouwen. Je verbetert je communicatie-, marketing- en organisatievaardigheden. 

Daarnaast doe je kennis op van de (online) marketing onder ervaren begeleiding en je beleeft een 

geweldige tijd met een jong enthousiast team. 

 

TAKEN/VERANTWOORDELIJKHEID  

•Je houdt van bedenken, ontwikkelen en creëren van nieuwe producten gebaseerd op het 

Bourgondische leven.  

• Je leest en volgt culinaire blogs & tijdschriften.  

• Je werkt aan de online marketing en offline promoties;  

• Je  bouwt sterke relaties met klanten, zowel slijters als horeca; 

• Je helpt actief bij distributie en productie dagen;   

• Je houd je ogen open voor de perfecte ambassadeur match; 

• Je assisteert bij algemene kantoor taken. 

 

 



EXTRA VAARDIGHEDEN 

 • Je bent onafhankelijk, gedreven, creatief, strategisch en verantwoordelijk;  

• Je bent momenteel ingeschreven voor Bachelor of Master marketing / sales / communicatie 

gerelateerd onderwijs;  

• Je straalt positieve energie uit en houd van het bourgondische leven;  

• Je bent georganiseerd, sociaal en een natuurtalent in netwerken;  

• Je krijgt dingen gedaan onder strakke deadlines;  

• Je hebt geen 9-5 mentaliteit en vind het niet erg om op alle afdelingen te helpen wanneer dat 

nodig is.  

• Je bent in staat om meerdere projecten tegelijk te managen met strikte aandacht voor detail;  

• Je spreekt en schrijft uitzonderlijk goed Nederlands; 

• Je hebt een rijbewijs. 

 

TIJD  

• Wij zoeken een (parttime) stagiair vanaf augustus/september, voor een periode van 5 maanden.  

• Je kan minimaal 4 volledige werkdagen aan Koreman's besteden.  

• Let op: dit is een onbetaalde stage voor studiepunten.  

• Toegang tot een persoonlijke computer is vereist.  

• Je bent flexibel. 

 

Wil je deel uitmaken van ons bourgondische team? Stuur dan je motivatiebrief én CV naar: 

sam@koreman-s.com 

 

mailto:sam@koreman-s.com

