
 
 

STAGIAIR MARKETING & SOCIAL MEDIA (M/V) 

Over LECLERC BABY 
 
Leclerc Baby is een merknaam van LSC Europe, een jong innovatief bedrijf gevestigd in het hart van 
Rotterdam en actief in de hele wereld. Onze core business is het produceren en vermarkten van 
consumer products, specifiek gericht op baby’s en jonge kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
onze kinderwagens die met één druk op een knop is in -en uit te klappen.     

Ter versterking van het team zoekt THE FASTEST GROWING STROLLER BRAND IN THE WORLD op 
korte termijn een: STAGIAIR MARKETING & SOCIAL MEDIA (M/V) 

In deze zeer afwisselende functie werk je nauw samen met de marketing coördinator en je gaat 
ervoor zorgen dat Leclerc Baby zo goed mogelijk in de markt wordt gezet.  
 
Taken: 
 

• Je ontwikkelt eigenhandig nieuwe online en offline campagnes, reclame-materialen, 
nieuwsbrieven en social media formats; 

• Productie van content in woord en beeld; 

• Webcare en rapportages; 

• Organiseren van beurzen voor consument en B2B; 
 
Vereisten & vaardigheden: 
 

• Je bent fulltime beschikbaar;  

• Je doet een studie in journalistiek, communicatie, social media of marketing op HBO niveau 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (en bij voorkeur nog een extra taal); 

• Handig met MS Office en diverse ontwerp programma’s; 

• Je weet goed hoe je social media kanalen als LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram 
gebruikt. En je weet ook hoe je interessante content kunt maken. 

• Je bent nauwkeurig, daadkrachtig, representatief en gericht op service en resultaat; 

• Bij voorkeur woonachtig in Rotterdam of omgeving; 

Wat wij bieden: 

• Een uitdagende leerplek in een internationale omgeving; 

• Veel afwisseling bij een ambitieus bedrijf met korte lijnen en enthousiaste collega’s; 

•  Een inspirerende werkplek en goede begeleiding om jezelf zo goed mogelijk te kunnen 
ontwikkelen; 

• Een marktconforme stagevergoeding. 

Contact: 

Wij ontvangen graag je sollicitatie en CV via: welcome@leclercbaby.com 


