Afstudeeropdracht Marketing Plan
Dit ga je leren
Tijdens jouw afstudeerstage ga jij meewerken op het gebied van Marketing en Communicatie. Het
doel van onze opdracht is het maken van een compleet update van het marketing plan en tools. Je
onderzoekt de trends en ontwikkelingen op de markt. Je houdt je bezig met het bedenken en
uitvoeren van marketingacties en bijvoorbeeld de interactie en vindbaarheid met social media. De
sfeer binnen onze organisatie is te omschrijven als informeel en betrokken.
Tijdens jouw afstudeerstage komen de volgende onderwerpen aan bod:
Marketing boodschap
o Kernwaarden bepalen
o Meerwaarde uitdragen
o Onderscheidend vermogen
Mission statement / motto
Huisstijl
Brochures
Catalogus
Productflyers + overzicht
Referentie lijst
Powerpoint presentatie
Nieuwsbrief met jaaroverzicht / project highlights 2020
Website
Uiteindelijk schrijf jij een gedegen adviesplan wat wij ook echt willen gaan gebruiken.
Dit ben jij
Zelfstandigheid
Leergierig
Proactief
Gemotiveerd
Resultaatgericht- en doelgericht
Aanpakker
Interesse in de technische markt
Over dit bedrijf
Jouw toekomstige stagebedrijf heet Actuator Technology Company BV (ATC), ontstaan in 2003 was
de eerste actuator leverancier met het principe van een “helical slot” in het actuator design. Dit
design resulteerde in een zeer compact en betrouwbare actuator die in veel applicaties wordt
toegepast waarin een ruimte gebrek is zoals bijvoorbeeld kritische veiligheidstoepassingen als ook
grootschalige projecten met on/off afsluiters in service situaties. Wij ondersteunen contractors en
eind klanten in de upstream, subsea oil en gas industry in het optimalisatie proces tijdens FEED,
ontwerp- en contract fase. Waar van toepassing, ruimte en gewichtsbesparingen kunnen worden
gerealiseerd en de total cost of ownership (TCO) kan worden gereduceerd door middel van een
betrouwbare compacte aandrijving.
Onze toegevoegde waarde is gebaseerd op drie kernwaardes:
1. Ruimte en gewichtsbesparingen door middel van een geoptimaliseerd actuator ontwerp
2. Betrouwbaarheid, resulterend in gereduceerde TCO en verbeterde veiligheid
3. Een flexibele instellingen en een hoog service niveau
Samenvattend levert ATC een complete mix van ¼ turn – pneumatische of hydraulische – compact
actuators voor afsluiters in diversen toepassingen, zowel upstream, subsea en topsides, als ook in
toepassingen op offshore productie faciliteiten – zowel gefixeerd als drijvend.
Je komt te werken binnen het team Sales & Marketing. Je krijgt bij ons bedrijf goede begeleiding
op HBO niveau en je ontvangt een stagevergoeding van € 300,- euro bruto per maand, gebaseerd
op 5 werkdagen.
Ben je enthousiast geworden en wil jij in februari 2021 starten? Stuur dan gauw je cv en
motivatiebrief naar hr@atc-actuators.com. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met
Floris op ten Noort (Sales, Marketing & Key Accountmanager), 088 055 11 61.

