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Stagiair Marketing 2021 

Ben je een getalenteerde en toegewijde student die zijn/haar enthousiasme en dynamisme niet onder 

stoelen of banken kan steken? Dan ben je bij Brady aan het juiste adres voor een stageplek! We zijn steeds 

op zoek naar gedreven studenten die hun stage optimaal willen inzetten om on the job te leren. Je kan bij ons 

terecht op tal van afdelingen afhankelijk van jouw interesseveld en studiedomein.  

Overtuig ons van wat je in jouw mars hebt en zet zo de eerste stap in je carrière!  

Brady, when performance matters most!  

Al meer dan 100 jaar neemt Brady de meest getalenteerde mensen uit de vier windstreken in dienst. Van 

Milwaukee tot Maleisië, iedere medewerker van Brady deelt dezelfde waarden, dezelfde spirit voor 

vernieuwing en dezelfde passie om te presteren. Het resultaat? De beste klantenservice, uitzonderlijke 

kwaliteit en echte waarde. Het personeel van Brady is divers, maar hun passie om te presteren is dezelfde: 

ervoor zorgen dat alle Brady-klanten over producten beschikken die aan hun behoeften voldoen.  

Brady is opgericht in 1914 en heeft meer dan 500.000 klanten binnen de elektronica-, telecommunicatie-, 

productie-, elektrische-, constructie-, onderwijs-, medische en verschillende andere branches. De 

hoofdvestiging van Brady bevindt zich in Milwaukee en het bedrijf heeft meer dan 8.600 mensen in dienst in 

Amerika, Europa en de Aziatisch-Pacifische regio.  

  

Over de stage:  

Je zal deel uitmaken van het Marketing Communications and E-Commerce team. Je direct manager zit in 

Duitsland en je overige 10 collega’s zitten in Zele maar ook in de UK, Italie en Slowakije.  

Uiteraard werk je ook nauw samen met de product mangers en de collega’s van channel marketing 

bijvoorbeeld. Zij leren jou graag de kneepjes van het vak.  

We bieden je dus de kans om kennis te maken met alle facetten van marketing en zo te ontdekken binnen 

welke tak jouw talenten optimaal tot hun recht komen.  

Wie zoeken wij?  

• Je bent een gemotiveerde bachelor- of masterstudent(e);  

• Je bent nieuwsgierig en communicatief. Als echte Sherlock verzamel jij de nodige informatie en weet je 

die op een informatieve manier te verspreiden;  

• Je bent enthousiast en haalt energie uit het contact leggen met collega's uit verschillende 

departementen;  

• Als teamplayer ben je gemotiveerd om te ondersteunen waar nodig en dankzij jouw perfectionisme 

werk je taken nauwkeurig af;  

• De Nederlandse en Engelse taal kennen voor jou geen geheimen;  

• Je kan vlot overweg met verschillende Office Programma's en tools zoals Adobe Indesign of andere 

tools.  
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Wat mag je verwachten?  

• Naast een vakkundige begeleiding bij het uitvoeren van je stageopdracht, krijg je in samenspraak met 

je stagebegeleider de vrijheid om ook taken buiten je opleidingsveld uit te voeren.  

• Verder doe je niet alleen een praktijkervaring op waarbij je leert werken in een groot en internationaal 

bedrijf, maar krijg je ook een zicht op je carrièremogelijkheden.  

• Werken op een makkelijk te bereiken locatie in Zele;  

• We investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling en een stevige dosis fun verzekerd!  

• Uiteraard dragen we ook zorg voor jouw veiligheid en die van je collega's en respecteren we alle 

veiligheidsvoorschriften en social distancing regels.  

Klinkt interessant?  

Word jij onze nieuwe stagiair? Of wens je bijkomende info?  

Neem dan contact op met Valérie op het nummer 052/45.78.81 of stuur een mailtje naar 

valerie_ommeslag@bradycorp.com  

Toch niet helemaal jouw ding, maar ken je iemand die op zoek is naar een dergelijke stage? Bezorg hen dan 

deze vacature!    

Wil je meer weten over wat onze mensen bij  Brady doen? Bekijk dan jobsite via www.jobs.brady.be en volg 

ons via #bradyproud!  

Tot snel!  

  

 


