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VACATURE: Uitdagende Marketing/Communicatie afstudeerstage m/v  
     
Ga je afstuderen en ben je op zoek naar een juiste plek? Resultaatgericht, communicatief en 
creatief? Wij komen graag met jou in gesprek.  
 
Systemec is een zakelijke full-service Internet Service Provider (ISP) met eigen datacenters in 
Nederland en Duitsland. Systemec biedt sinds 1997 geavanceerde oplossingen voor o.a. internet 
toegang, beveiligde verbindingen, VoIP, SaaS en aanverwante (maatwerk) vraagstukken. Hierbij staan 
betrokkenheid, beschikbaarheid, hoge betrouwbaarheid en een hoge servicegraad (SLA) voorop. 
 
Wegens groei van onze klantenkring en de ontwikkeling van nieuwe diensten, zijn wij per 
Augustus/September 2017 op zoek naar een (trainee) Marketing/Communicatief talent m/v. 
 
Naast de opdracht ben je van toegevoegde waarde binnen het team bij de ontwikkeling van 
marketingacties. Mogelijke opdrachten kunnen zijn: 
 
- Het maken/uitbreiden/implementeren van een marketingplan; 
- Introduceren en vermarkten van nieuwe business concepten. 
 
Wanneer kunnen wij een match zijn? 
Naast relevante opleidingskennis (HBO) zijn de persoonlijke eigenschappen een belangrijke maatstaf 
waarop wij selecteren. Wij verwachten sterke communicatieve vaardigheden en de volgende 
trefwoorden zijn kenmerkend: zelfstandig, verantwoordelijkheidsgevoel, stressbestendig, flexibel, 
klantgericht, teamspeler en sterk in adviseren. 
Inzet en de mentaliteit jezelf verder te willen ontplooien zijn onontbeerlijk. Beheersing van de 
Nederlandse, Duitse en Engelse taal wordt als vanzelfsprekend geacht. 
Naast deze aspecten ben je ook: 
- Creatief en zelfstandig; 
- Je houdt van een uitdaging en bent ambitieus; 
- Je bent gemotiveerd, communicatief vaardig en vooral enthousiast! 
 
Wij bieden: 
- Werken binnen een groeiende en inspirerende omgeving; 
- Goede ontwikkelingsmogelijkheden; 
- Een uitdagende stage in een jong en dynamisch team met een open, informele cultuur. 
 
Heb je interesse? Stuur dan vóór 10 juli 2017 je CV en motivatiebrief naar info@systemec.nl 
 
Contactgegevens: 

Systemec B.V. 
T.a.v. Personeelszaken 
E: info@systemec.nl 
I:  www.systemec.nl 

Postbus 3290 
5902 RG Venlo 
T: 077-3828580 
 

 
Voor alle vacatures geldt dat wij geen prijs stellen op acquisitie door derden, zonder dat wij 
daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. 
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