
 
 
 
 

 

 
 
ETHERMA Benelux BV – gevestigd in Hengelo – is een leverancier van infraroodverwarming en elektrische 
verwarmingssystemen in Nederland en België. ETHERMA is een internationale organisatie met productie in 
Oostenrijk. Door alert te reageren op innovaties en ontwikkelingen is ETHERMA toonaangevend in de markten 
woningbouw en utiliteitstoepassingen. Verkoop vindt plaats aan installateurs, groothandels en 
zonweringsbedrijven. ETHERMA onderscheidt zich door gebruik te maken van kwalitatief hoogwaardige 
producten en vakkundige adviezen. Als basis hiervoor dient het kwaliteitsbesef, de jarenlange ervaring en de 
brede kennis van medewerkers. Door de energietransitie en de internationale samenwerking is de aandacht voor 
onze marketingactiviteiten in een stroomversnelling geraakt. Daarom zijn wij op zoek naar een: 
 

Stagiair Marketing & Communicatie 
Die ons verder brengt in de ontwikkeling van onze marketingactiviteiten. 

 
 
Wij zoeken een stagiair die graag (internationale) ervaring wil op doen bij een leuk jong, dynamisch en innovatief 
bedrijf. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de marketing collega in Nederland, de salesafdeloing in 
Nederland en de marketing afdeling in Oostenrijk. 
Als ETHERMA Benelux BV ligt onze focus op het ontwikkelen van nieuwe marketingconcepten voor de markten in 
Nederland en België en het uitbreiden van onze online marketingactiviteiten. 
 

Wat ga je doen? 
Afhankelijk van je kennis en interesse zal de focus liggen op onderstaande activiteiten, die afgestemd worden 
met de coördinator binnendienst. 

• Aanpassen van internationale folders, advertenties en POS materialen naar een Nederlandse variant 
(Indesign) 

• (mede) voorbereiden van beurzen 

• Onderhoud website, grote aandacht voor SEO implementie/onderhoud (samen met extern bureau) 

• Uitbreiding en onderhouden van onze social media activiteiten  

• Opvolgen van leads die voorkomen uit onze (online) marketingactiviteiten richting de sales afdeling en 
dealers 

 
 

Wat bieden wij? 
Wij zijn een groeiende organisatie met een goed toekomst perspectief. We bieden uitdagingen en 
groeimogelijkheden in een professioneel team. We zijn internationaal maar hebben de waarden van een 
familiebedrijf behouden, met een scherp oog voor onze teamleden. Er heerst bij ons een goede werksfeer, wij 
werken als team aan onze doelen. Maar we nemen ook tijd voor gezelligheid met elkaar. In onze kantine staat 
een Jukebox en elke dag vers fruit!  
 
 
 
Wil je weten waar ETHERMA  voor staat, kijk 
dan op www.etherma.com/nl 
 
 
Sollicitaties per e-mail kunnen gericht worden 
aan Bas Spekreijse, directeur van ETHERMA 
Benelux BV, bas.spekreijse@etherma.nl 
 
Voor vragen is Bas bereikbaar op 06-22693006 

 

http://www.etherma.com/nl

