CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V., gevestigd in Sint-Niklaas, is sinds meer dan 50 jaar een belangrijke producent
van fijne Belgische chocoladespecialiteiten en pralines. Guylian is in de eerste plaats wereldwijd bekend en
geliefd om zijn verrukkelijke zeevruchten in Belgische witte, donkere en melkchocolade met hazelnootpraliné
vulling. Ze worden verkocht in meer dan 100 landen, in supermarkten, chocoladespeciaalzaken en in taksvrije
winkels op luchthavens. Guylian realiseert een omzet van 80 miljoen €. Guylian biedt ook een ruim assortiment
pralines, truffels, individueel verpakte luxe chocolade specialiteiten, repen en tabletten. Dankzij de unieke
combinatie van de beste ingrediënten, in huis bereide vullingen, efficiënte productiemethodes, gemotiveerd
personeel, doorgedreven kwaliteitscontroles en een goed georganiseerde logistiek, is Guylian vandaag een
internationaal toonaangevend Belgisch merk van chocoladespecialiteiten.

STAGAIRE: MARKETING ASSISTANT
Wie zoeken wij?
Ben je gebeten door (Online) Marketing en op zoek naar een uitdagende stage? Lees dan snel verder!
Want Guylian is op zoek naar een enthousiaste student(e) voor onze Marketing afdeling. Je draait
actief mee in ons team en leert al doende de kneepjes van het vak!
Jouw taken:
-

Online & Offline marketing campagnes helpen opbouwen: content schrijven, grafisch vorm
geven,...
Beheer van Social Media: ontwikkelen, posten, opvolgen, analyseren en bijsturen van de
Social Media content calendar
Ontwikkelen van acties (partnerships) voor winning games
Contacten leggen met influencers, ambassadeurs,...

Profiel:
-

Je zit in je laatste jaar van een Communicatie of Marketing richting
Om ons team te vervoegen kan je je minstens 2 maanden vrijmaken
Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een goede schriftelijke kennis van Engels
Je kan zowel zelfstanding werken als in een team functioneren
Je bent een creatief persoon en bent bereid om je creativiteit te delen met ons om leuke
campagnes te bedenken
Je bent gepassioneerd door (online) marketing en wilt een merk helpen groeien
Kennis van Photoshop is een pluspunt

Waarom je stage bij ons Guylian Marketing team lopen?
-

Uitdagende praktijkstage: je krijgt een zekere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
waardoor je heel wat leert
Je komt terecht in een gedreven marketing team
Tijdens je stage draai je actief mee met ons team en krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen

Ben jij de persoon die wij zoeken?
Stuur nu je CV en motivatiebrief naar:
Julie De Bruyn
Chocolaterie Guylian N.V.
Europark Oost 1
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03/760 97 00
E-mail: marketing@guylian.be

