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Granit Parts is een sterk groeiende en ambitieuze groothandel en distributeur in hoogwaardige 
technische onderdelen voor de landbouwmechanisatie, tuin- & park-, bouwmachines, hydrau-
liekbedrijven en bedrijfsvoertuigen in geheel Europa. 

Om onze ambities in de komende jaren vorm te geven, zijn wij op zoek 
naar nieuwsgierige studenten die zich tijdens een meewerkstage en/
of afstudeeropdracht willen ontplooien.

Functie-omschrijving
Voor de komende stage- en afstudeerperiode zijn wij op zoek naar 
studenten op het gebied van marketing, communicatie en/of content 
design. Tijdens deze stageperiode werk je mee aan het vergroten van 
onze naamsbekendheid bij eindgebruikers. Hiervoor gebruik je on-
der andere onze sociale media (Facebook, Instagram en Linkedin) en 
marketingcampagnes.

Indien jouw stage of afstudeeropdracht een onderzoeksvraag moet 
bevatten, dan zijn wij altijd bereid hier een mouw  aan te passen. Wij 
zijn bijvoorbeeld benieuwd naar het meten van onze naamsbekend-
heid (onder eindgebruikers), onze klanttevredenheid onder bestaan-
de klanten en mogelijkheden tot groei in nieuwe sectoren.

Zoals je ziet liggen er verschillende uitdagende opdrachten op je te 
wachten. Neem gerust contact met ons op om samen te kijken naar 
een geschikte stage en/of afstudeeropdracht!

Competenties
• Proactief en initiatief nemend;
• Leergierig en oplossingsgericht;
• Verantwoordelijk, zelfstandig en taakbewust.

Opleiding, kennis en werkervaring
• Mbo/hbo-opleiding (vb. Multimedia Design & Communicatie);
• Interesse in online marketing en affiniteit met social media;
• Affiniteit met de landbouw, groensector of een van de genoemde branches;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

Wat bieden we
Granit Parts biedt je een internationale omgeving waarin je jezelf kunt ont-
plooien en veel vrijheid van handelen hebt. In onze informele, ambitieuze 
organisatie kun jij het beste uit jezelf naar boven halen. 

Informatie
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je brief met motivatie en CV 
naar Erik Jansen, directeur Granit Parts Nederland, via erik.jansen@
granit-parts.com. Je mag natuurlijk altijd bellen voor meer informatie. 
Dit kan via 0314-684741.


