
Stage opdracht  

 

MARKETING 
Bedrijfsprofiel 

De Mercurius Shipping Group is een cluster van bedrijven gespecialiseerd in de binnenvaart. Wij 

zijn een MKB-er welk heel breed in de binnenvaart actief is. In hoofdzaak faciliteren wij 

binnenvaartschippers bij het opzetten en runnen van hun eigen binnenvaartonderneming. Hierbij 

ondersteunen wij ondernemers onder andere bij de aankoop of nieuwbouw van schepen, de 

financiering, de technische ondersteuning, de administratie en de personeelswerving. De 

kernwaarden van de filosofie van de Mercurius Shipping Group zijn ondernemersgeest, 

innovatie, synergie en durven te investeren. Onder de Mercurius vlag varen 16 tankschepen en 

15 containerschepen.  

 

Opdracht 

De afgelopen tijd heeft Mercurius veel geïnvesteerd in online en offline marketing. Dit heeft 

leuke resultaten gehad, en willen wij graag doorzetten in 2017! Wij zijn op zoek naar een stagiair 

die hier enthousiast en zelfstandig mee aan de slag gaat. 

 

Jouw focus ligt op het in de praktijk brengen van ons marketingplan. Dit houdt in: 

- Vorm en inhoud geven aan onze online communicatie. 

- Onze online en offline aanwezigheid onderzoeken en waar nuttig verder uitbouwen.  

- Optimaliseren en uitbouwen van onze website. 

- Je helpt hiernaast met losse projecten zoals beurzen, teksten schrijven en alle andere 

marketing gerelateerde projecten welk op ons pad komen.  

 

Je bent fulltime aanwezig op het kantoor in Zwijndrecht en krijgt hier de mogelijkheid om de 

organisatie van dichtbij mee te maken. Je wordt een onderdeel van het team, leert de branche 

kennen en kan deze kennis omzetten in actie.  

 

Kandidaat 

Wij zijn op zoek naar een kandidaat met de volgende kenmerken:  

- Student Marketing of soortgelijk (minimaal HBO). 

- Voorkeur gaat uit naar een student uit het 4de jaar, maar het 3e jaar is ook een optie.  

- Zelfstandig. 

- Handig met computers en online werkomgevingen, zoals Wordpress en SEO.  

- Probleemoplossend. 

- Creatief. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Robert-Jan Zimmerman 
Telefoon: 078-6259674 
E-mail:  r.j.zimmerman@mercurius-group.nl 
Adres: Mercurius Scheepvaart B.V. 
 Ringdijk 466 C , NL-3331 LK  Zwijndrecht 
Website:  www.mercurius-group.nl 


