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Stagiaire Marketing & Communicatie   
of Communicatie & Multimedia Design (24 – 40u) 

 
Het bedrijf BS Toys 

Het bedrijf BuitenSpeel B.V. ontwikkelt en verkoopt educatief en actief speelgoed onder de merknaam 
BS Toys. Ons kwalitatief hoogwaardig assortiment richt zich op educatie, creativiteit en activiteit en 
draagt bij aan de mentale en fysieke ontwikkeling van kinderen. Wij verkopen ons speelgoed aan 
dealers in Europa, Australië, Canada en Chili.  

Positie binnen de organisatie 
Als stagiaire ben je breed inzetbaar. We zijn met een klein team waardoor je alle facetten van het 
bedrijf mee krijgt en daardoor veel leert.  
 
Wat ga je doen tijdens je stage?  

• Het schrijven en verbeteren van teksten voor webshops zoals bol.com en amazon 
• Het bijhouden van social media, het verzinnen van posts en het schrijven van bijbehorende 

teksten. 
• Het bijhouden en updaten van onze informatiekanalen, zoals onze website, imageshare en 

portal4sales.  
• Het meedenken en creëren van originele mailings naar klanten 
• Onderzoek doen naar de huidige markt en meedenken over de informatie en presentatie van 

onze nieuwe verpakkingen in 2023.  
 

Wij zoeken iemand die: 
• Een HBO opleiding volgt in de richting van marketing & communicatie óf communicatie en 

multimedia design.  
• Creatief is en goed kan schrijven 
• Interesse heeft in de speelgoed- en/of kinderbranche 
• Proactief is en zelfstandig kan werken 
• Goede kennis heeft van de Nederlandse en Engelse taal 
• Ben je handig met Adobe Illustrator en Indesign? Dat is een plus! 

 
Wij bieden: 

• Een leerzame en afwisselende stage 
• Stagevergoeding van €350,- per maand 
• Mogelijkheid om werkervaring op te doen in een dynamisch en groeiend bedrijf 
• Aangename werkomgeving 

 
Je komt te werken in een klein en fijn team in het centrum van Haarlem ( vijf minuten loopafstand 
van Haarlem CS) bij een merk dat zich internationaal ontwikkelt. We hebben reeds veel stagiaires 
gehad en we denken oprecht dat we een mooie, leuke en leerzame periode kunnen aanbieden.  

Ben jij de enthousiaste marketing en communicatie stagiair die wij zoeken? Stuur dan je CV en 
motivatiebrief naar marcel@bs-toys.com! 
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