
De belangrijkste werkzaamheden tijdens je stage:
• Beheer van onze Facebook, Instagram en LinkedIn accounts
• Content genereren voor de diverse accounts
• Social media accounts van onze wijnmerken monitoren en delen
• Opzetten en uitvoeren van online campagnes om ‘likers’ en ‘volgers’ te genereren
• Maandelijks rapporteren van de online resultaten 
• Ondersteunen tijdens diverse beurzen en evenementen
• Flesfotografie t.b.v. onze webshops
• Inventariseren van awards en beoordelingen van onze wijnen in de (inter)nationale pers
• De afdeling op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied  
 van social media

Wij zoeken een enthousiaste stagiair(e) met het volgende profiel:
• HBO opleiding (in de richting Marketing/Communicatie/On-line/etc.)
• Op zoek naar een praktijkstage 3e jaars
• Actief en bekend met Facebook, Instagram, Google Analytics,  
 Facebook Advertising, etc.
• Sociaal, creatief, zelfstandig, en initiatiefrijk
• Zeer goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Affiniteit met wijn is een pré

STAGIAIR(E) SOCIAL MEDIA

Wij bieden:
• Een stagevergoeding
• Een afwisselende stage met veel ruimte voor eigen initiatief
• Een klein, maar gezellig team van enthousiaste collega’s met passie voor wijn
• De mogelijkheid om ervaring op te doen bij het grootste wijnbedrijf van Nederland

Interesse?
Spreekt deze stage je aan en wil je graag deel gaan uitmaken van ons succesvolle team, stuur 
dan zo snel mogelijk een mail met je motivatie en CV naar j.los@deltawines.eu t.a.v. Jolanda Los. Voor 
meer informatie over de vacature kun je bellen met Erik de Bruijn (Marketing & Communicatie): 
0180-635131.

Delta Wines (www.deltawines.eu) is een internationale speler en B2B marktleider in Nederland. 
Onder de Delta Wines paraplu hangen zes bedrijven, DGS WIJN (www.dgswijn.nl), 
Coenecoop Wine Traders (www.coenecoop.com), Pallas Wines (www.pallaswines.nl), Global 
Wine Operations (www.globalwineoperations.com), ANKA (Polen) en Adveal (Tsjechië). 
Deze bedrijven zijn vertegenwoordigers van een groot aantal toonaangevende wijnhuizen en 
zijn marktleider in zowel supermarkt-, speciaalzaak-, als foodservicekanaal. Onze rol in de 
keten tussen producent en consument bestaat uit het selecteren, distribueren en positioneren 
van kwaliteitswijnen. Door onze schaalgrootte en de samenwerking binnen de Delta Wines 
organisatie doen wij dit op een efficiënte manier waardoor wij een uitzonderlijk goede 
verhouding tussen kwaliteit en prijs hebben.

Ben jij die student die 24/7 online is? Kennen Facebook en Instagram voor jou geen geheimen?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! Delta Wines, de grootste wijnimporteur van Nederland, is op zoek naar een:

Ingangsdatum: Begin september 2017
Type stage: Meeloopstage
Stageduur: Minimaal 5 maanden

Tijdens je stageperiode ben je verantwoordelijk voor het vullen 
en bijhouden van de diverse social media accounts van de 
verschillende bedrijven binnen Delta Wines en het uitbouwen van 
de online zichtbaarheid van onze wijnmerken. Daarnaast heb je 
een ondersteunende rol op de afdeling Marketing & Communicatie.


