
 

 

 

Passie voor koffie 

 
ETNA Coffee Technologies ontwikkelt en produceert koffiemachines en verkoopt 

deze aan dealers wereldwijd. Onze dealers leveren de ingrediënten en verzorgen 

de service. Of het nu verse bonen of instant producten zijn, onze koffiemachines 

zetten er een heerlijke kop koffie, cappuccino of chocolade van. Dat is onze 

passie. En dat mag iedereen proeven!  

Ontwikkeld en geproduceerd in de Achterhoek 

Via onze dealers vinden de koffiemachines hun weg naar de eindgebruikers in 

kantoren, industrie, horecalocaties e.d. In de afgelopen 25 jaar hebben wij een 

productportfolio opgebouwd met koffiemachines die gebruik maken van 4 

zettechnologieën. Door onze expertise zal onze klant geen dag zonder koffie 

zitten.  

 
Voor onze marketingafdeling zoeken we een enthousiaste  
 

Marketing Stagiair(e)  
 
Wat ga je doen? 

Als Marketing stagiair(e) ben je onderdeel van de afdeling en krijg je een breed 
takenpakket. Zo ga je onder andere content schrijven voor de website en social 
media, stel je in nauw overleg met collega’s de nieuwsbrief op, je helpt mee met de 
ontwikkeling van brochures en productsheets, je ondersteunt bij events, je regelt 
product fotoshoots, je denkt mee over productlanceringen en de ontwikkeling van 
nieuwe middelen. Kortom, een echte allround stageplek waarbij je werkt aan zowel 
offline als online marketingmiddelen.  

Wie ben jij?  

Je volgt een opleiding in marketing en/of communicatie en wilt hier graag verder in 
groeien. Je hebt een brede interesse in het vak en je wilt graag veel leren. Je werkt 
zelfstandig en vindt het leuk om marketing projecten op te zetten en af te ronden. 

Wat wij bieden 

• Een stagevergoeding van €450,- per maand; 
• Je krijgt veel zelfstandigheid en kunt een hoop praktijkervaring opdoen; 
• De kans om te werken in een internationaal bedrijf; 
• Je kunt tijdens deze stage al je kennis in de praktijk gaan gebruiken. 

  



Wat wij vragen: 

• Minimaal hbo werk- en denkniveau; 
• Je hebt een passie voor het marketing- en communicatie vak; 
• Je hebt interesses in koffie; 
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels. 

 

Interesse of vragen? Neem contact op met Daphne te Lintum, d.telintum@etna-
ct.com 


