
 

  

Total Produce B.V.     T +31 10 244 84 00 
Marconistraat 19     www.totalproduce.nl 
3029 AE Rotterdam        

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een: 
 
 
 
 
 
 
 
Wat ga je doen? 
Ben jij enthousiast, creatief, gedreven en een expert in social media? Dan wij zijn op zoek naar jou! Als 
vooruitstrevend bedrijf in de AGF-sector zijn wij op zoek naar een Social Media Stagiair. Je zet onze social 
media kanalen op maar je helpt ook mee met de verschillende innovaties die het bedrijf aan het 
doorvoeren is. Creativiteit, enthousiasme en ad rem zijn hierbij een must. Je houdt je bezig met het 
uitvoeren van actuele uitdagende opdrachten, je schrijft inspirerende artikelen en verzorgt content voor 
onze projecten. 

 
Wat vragen wij van jou? 

 HBO student in de studierichting: marketing, communicatie of media. 

 Creatieve persoonlijkheid met oog voor detail. 

 In staat om in een team maar ook zelfstandig te werken. 

 Perfecte beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift. 

 Uitgebreide ervaring met social media is een must. 

 Een vlotte pen. 

 Ervaring met InDesign / Photoshop, praktisch met een camera en het bewerken van video content is 
een pré.  

 Beschikbaar voor 4 of 5 dagen per week gedurende minimaal 3 maanden. 

 
Wat bieden wij? 

 Uitdagende stage in een internationale omgeving. 

 Goede stage- en reiskostenvergoeding met mogelijkheid tot vaste aanstelling. 

 Een open cultuur, waarbij je samenwerkt met betrokken en energieke collega’s.  

 Een plek waar je het verschil kunt maken. 

 Verantwoordelijkheid, vrijheid en ruimte om jouw ideeën in praktijk te brengen.  
 
Wie zijn wij? 
Total Produce B.V. is een toonaangevende importeur van vers fruit uit overzeese productiegebieden, met 
verkoop- en distributiekanalen door geheel Europa. Total Produce B.V. gevestigd in het havengebied van 
Rotterdam is onderdeel van de Total Produce Groep. 
 
 
Solliciteer via hr@totalproduce.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met 
Lennart Visser, +31 10 244 84 74. Wil je meer weten over onze organisatie, kijk dan 
op www.totalproduce.nl.  

 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
Wij verzoeken je alleen te reageren als je aan de functie-eisen voldoet 

Social Media Stagiair 
4 – 5 dagen per week, min 3 maanden, Rotterdam 
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