
Vacature
Meewerkstage vormgeving/DTP

De geschiedenis van Bakeplus gaat helemaal terug naar 1934. Toen werd nog met 
paard en wagen het meel rondgebracht naar de bakkers in Waalwijk. Vandaag de dag 
is het bedrijf uitgegroeid tot een totaalleverancier van bakkers- en 
ijsproducten. Het assortiment is zeer uitgebreid: van noten en zaden tot broodmeel 
en ijshoorntjes. Wil je meer weten over organisatie Bakeplus kijk 
dan op www.bakeplus.nl

Locatie - Haa�ten | stage uren in overleg

Ben jij onze creatieve 
stagiair?

Interesse in deze functie en ben je:

Supply chain partner

Functieomschrijving
Als stagiair vormgeving/DTP lever je een bijdrage op 
uitvoerend gebied aan alle marketinggerelateerde 
werkzaamheden voor Bakeplus. Je bent onderdeel van afdeling 
Marketing, een gezellig team die jou graag verder helpen om 
je te ontwikkelen.

De collegiale sfeer binnen Bakeplus is gezellig en enthousiast.
Iedereen wilt zijn steentje bijdragen binnen de foodmarkt. Momenteel 
werken er meer dan 100 medewerkers verdeeld over twee vestigingen: 
Haa�ten en Venlo. 

Wat we bieden
Als je bij Bakeplus aan de slag gaat, kom je terecht in een dynamische 
organisatie met gepassioneerde en enthousiaste mensen. Daarnaast 
krijg je als stagiair bij Bakeplus:
• Een stage vergoeding van €300,- per maand
• Laptop
• Meekijken en meedoen op alle vlakken van het ambacht Marketing
•  Regelmatig proeven van patisserie, broodjes, ijs en chocolade

Jouw verantwoordelijkheden
Jouw verantwoordelijkheden zullen onder andere bestaan uit:

Het ontwerpen en opmaken van promotiemateriaal
Het ontwerpen van nieuwe activaties en marketinguitingen
Het bedenken en uitwerken van creatieve concepten voor 
online en o�  ine
Het ontwikkelen van online materialen
DTP werkzaamheden uitvoeren
Fotografi e
Foto- en videobewerking

We zoeken een enthousiast en gedreven 3e of 4e jaars MBO student richting 
Grafi sch vormgeving, marketing & communicatie, Multimedia, Digital, Design, 
Retail management of een andere relevante richting. Je vindt het leuk om samen 
te werken met collega’s, maar je kunt ook zelfstandig werken. Je bent creatief en 
je vindt het leuk om met communicatie bezig te zijn en in staat om onze huisstijl in 
alle uitingen door te voeren. Heb je ervaring met Adobe Photoshop, Indesign en 
Illustrator, zit je vol met creative ideeen en durf je ons hiermee te verrassen. Dan 
ben jij de stagiair vormgeving die we zoeken!  

Jouw profi el

Op zoek naar een meeloopstage in de periode januari 2023 - juni 2023 en vijf dagen in 
de week beschikbaar. Stuur dan je CV en motivatiebrief 
naar Yvonne Vermeulen: Yvonne.vermeulen@bakeplus.nl


