
Wil jij de allerlekkerste en allerleukste 

stage? Johma zoekt jou! 
Ben jij op zoek naar een uitdagende marketing stage waarbij je mee loopt in het 

Johma brand team of het marketing export team? Dat komt mooi uit, want wij zijn 

op zoek naar twee stagiaires.  

Omschrijving bedrijf 

Johma is de bekendste en grootste saladebereider van Nederland. Bij het maken 

van onze salades hebben we maar één doel voor ogen: Johma moet gewoon de 

allerlekkerste zijn! Om de allerlekkerste te zijn en te blijven vertalen wij onze kennis 

door naar nieuwe én verrassende producten. Hierbij presenteren wij met gepaste 

trots onze roots onder de naam Johma oet Twente.  

Johma is actief in Nederland en exporteert naar Finland, Duitsland, Denemarken, 

Zweden, België, Engeland en Frankrijk.  

Wat ga je doen? 

Tijdens deze stage loop je 40 uur per week mee in het Johma brand team of het 

marketing export team. Je werkt veel samen met andere collega’s en je draait mee 

in allerlei dagelijkse werkzaamheden, waarbij je actief wordt betrokken bij lopende 

en nieuwe projecten. Denk hierbij aan de ontwikkeling van nieuwe producten en 

concepten en mogelijkheden voor marktonderzoek naar bijvoorbeeld concurrentie 

of social media. Kortom, een hele afwisselende en uitdagende stage! 

Marketing Johma brand team 

➢ Social media: testen, analyseren en plaatsen van posts 

➢ Actieve deelname in projecten voor het Johma merk 

➢ Organisatie van events 

➢ Sponsoring 

➢ Klachtenafhandeling  

➢ Beheren van de website  

➢ Interne communicatie.  



Marketing export team 

➢ Actieve deelname productontwikkelingsprojecten  

➢ Analyse van verkoopcijfers van export-klanten 

➢ Bijhouden van markt- en assortimentsontwikkelingen in binnen- en buitenland 

➢ Samples organiseren en externe (inter)nationale bemonsteringen voor 

productkeuringen. 

Wat bieden wij?  

Wij bieden een afwisselende en uitdagende stage waar eigen inbreng altijd op prijs 

wordt gesteld. De stagevergoeding bedraagt €350,= bruto per maand en iedere 

donderdag krijg je de allerlekkerste salades mee naar huis!  

Dit vragen wij van jou: 

➢ Een commerciële, bedrijfskundige opleiding op hbo/wo-niveau  

➢ Leergierig, toont initiatief en neemt verantwoordelijkheid  

➢ Een flexibele en proactieve houding 

➢ Een teamplayer  

➢ Kennis van de Engelse en Duitse taal (export team) 

Periode 

Je stageperiode zal 5 of 6 maanden duren en start gebruikelijk in september t/m 

februari of in februari t/m juli.  

Ben jij geïnteresseerd, stuur dan jouw motivatie en cv naar hr@johma.nl. Heb jij 

vragen, neem dan contact op met Willy van den Dool (HR medewerker)!  
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