
 
Greenchoice 
Als eerste Nederlandse groene energieleverancier leveren wij al sinds 
2001 onze klanten duurzame stroom én compenseren wij de CO2-uitstoot 
van onze klanten door wereldwijd bossen aan te planten en te 
beschermen. Hiermee zijn wij de trotse en échte pioniers van groene 
energie!  

Gelukkig zijn steeds meer mensen met duurzaamheid bezig, maar wij vinden dat het sneller moet. 
Niets doen is geen optie meer. Wij proberen (potentiële) klanten zo goed en overtuigend mogelijk 
mee te nemen in onze visie. Met de keuze voor Greenchoice kiezen zij, naast energie, ook voor een 
bijdrage aan een schoner milieu. En juist dat is waar wij iedere dag mee bezig zijn: Nederland steeds 
een stukje duurzamer maken. 
 
Werkzaamheden 
Als meewerk stagiair(e) ben je onderdeel van het (CX & Digital) marketingteam. Wij zijn een jong en 
enthousiast team van 20 professionals en dragen zorg voor het inzetten van de juiste kanalen en 
campagnes om klanten te werven en aan ons te binden.  Als stagiair(e) ga je  aan de slag met de 
optimalisatie van customer journeys via verschillende digitale kanalen, zoals de website, app, Mijn 
Greenchoice en E-mail. Hierbij zul je gericht klant- en marktonderzoek doen, waaronder diepte 
interviews met een aantal van onze klanten. Ook krijg je bij ons de kans om eigen initiatieven uit te 
werken op basis van de door jou vergaarde inzichten! 

Wij vragen van jou: 

• HBO of WO opleiding (bij voorkeur marketing, commerciële economie of een vergelijkbare 
studierichting).  

• Je wilt graag het marketing vak (beter) leren kennen en daarbij samenwerken met senior 
marketeers uit verschillende vakgebieden zoals online en customer experience. 

• Je bent analytisch; je vindt het leuk om trends te spotten en je legt snel verbanden.  
• Je hebt affiniteit met online kanalen en vindt het leuk om nieuwe content te creëren.  
• Je bent zelfstandig, proactief en leergierig.  
• Je bent enthousiast om in een duurzaam bedrijf te werken. 
• Je bent beschikbaar vanaf augustus 2020, maar eerder of (iets) later mag ook.  

Wij bieden jou: 

• Een stagevergoeding van €375,- op basis van 40 uur. 
• Een ongekend gezellige werksfeer binnen een jong bedrijf met ruim 350 collega’s. 
• Een fantastisch mooi gerenoveerd monumentaal pand op twee minuten loopafstand van 

Rotterdam CS. 
• Vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor het schrijven van nieuwe toffe ideeën en eigen 

initiatieven.   

Lijkt het je wat? 
Ben je op zoek naar een leuke en afwisselende stageplek waar je veel kunt leren? Dan zien we jouw 
motivatiebrief en CV graag tegemoet. De eerstvolgende mogelijkheid om te starten is december 
2020. Heb je vragen over de stageplek? Dan kun je terecht bij Marjolein Korstanje 
(marjolein.korstanje@greenchoice.nl) 


