
 
 

 

Marketing- en communicatie stage bij Puklavec Family Wines 

Je stage 

Welkom bij de familie Puklavec! Het familie wijnhuis Puklavec Family Wines ligt in een van de 

beste wijngebieden ter wereld: Slovenië. We produceren frisse en fruitige wijnen en plukken 

alle druiven nog steeds met de hand. Onze wijnen zijn in meer dan 15 landen wereldwijd 

verkrijgbaar. Onder meer in Nederland, Duitsland, Engeland, VS, Brazilië, België en via 

verschillende afzetkanalen zoals groothandels,  restaurants en supermarkten.  

 

De afdeling marketing en sales is gevestigd in het centrum van Tilburg. Onze organisatie telt 

ruim 170 mensen, van wie er 8 in Tilburg werkzaam zijn. We hebben een gezellig team dat 

bruist van de energie en ideeën die we graag snel maar zorgvuldig ten uitvoer brengen.  

 

Daarbij zijn we op zoek naar een stagiaire. Tijdens deze veelzijdige en uitdagende stage maak 

je volledig onderdeel uit van het  marketingteam. Je werkt nauw samen met de marketing 

manager en collega’s uit andere disciplines.  

 

In de stage werk je (mee) aan onder andere de volgende activiteiten: 

 Ondersteunen online activiteiten  

 Schrijven en controleren teksten 

 Begeleiden van marketingprojecten 

 Organiseren van kleine evenementen 

 

Je werkveld 
Je werkt op het kantoor in Tilburg en bent volledig onderdeel van het marketingteam. Dit team 

bestaat uit een marketing manager en een project manager Marketing die voor verschillende 

markten werken. 

 

Je profiel 
Voor deze stage zoeken wij een enthousiast, secuur en open persoon die goed zelfstandig kan 

werken. Je kent en bent jezelf, bent ondernemend en kan meerdere projecten tegelijk 

managen.  Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift en je wil graag meer  



 
 

 

 

 

internationale marketing ervaring opdoen bij een wijnhuis. 

 

Je stagevoorwaarden  
• De stage start op 1 september 2017 (later starten kan in overleg) 

• De duur van de stage is 6 maanden 

• Je bent fulltime beschikbaar 

• Het is een meeloopstage, geen afstudeerstage. 

• Je wordt tijdens de stage begeleid door de marketingmanager 

• Je standplaats is Tilburg  

• Je ontvangt een maandelijkse stagevergoeding 

• Indien je niet meer beschikt over een OV is reiskostenvergoeding (deels) mogelijk in overleg. 

 
Interesse? 
Enthousiast om aan de slag te gaan? Stuur dan nu je C.V. met motivatie! Voor informatie over 

deze stage of over de sollicitatieprocedure, kun je contact opnemen met Esther Adriaansen, te 

bereiken via eadriaansen@puklavecfamily.com. We kijken uit naar je sollicitatie! 

 

 

 


