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Stage PR & Marketing 

Stage PR & Marketing 
Ter versterking van het merk Tocardo en de bekendheid met Energie uit Water zijn wij vanaf 

september 2021 op zoek naar een stagiair(e) PR & Marketing. 

 

Word jij onze stagiair(e) PR & Marketing? 
Tocardo is een innovatieve scaleup company die zich bezighoudt met het ontwikkelen en bouwen 

van hernieuwbare energieoplossingen in binnen- en buitenland. Wij zoeken een enthousiaste 

stagiair(e) met basiskennis van de nieuwste marketingmethodieken en in doelmatige inzet van social 

mediakanalen. Je hebt affiniteit met hernieuwbare energie en nieuwe technologie, beheerst de 

Nederlandse en Engelse taal goed en beschikt over een vlotte en aansprekende schrijf- en 

communicatiestijl. Je volgt een opleiding op het gebied van marketing, communicatie en/of nieuwe 

media op mbo of hbo-niveau. Je bent stressbestendig, creatief, klantgericht en kunt zowel 

zelfstandig als in teamverband werken. Verder is het een pré als je al goed overweg kunt met 

WordPress. 

 

Werkzaamheden 
Werkzaamheden bestaan onder andere uit het levendig houden van onze social media accounts - 

met een focus op het vergroten van ons bereik - en het optimaliseren van onze website in 

samenwerking met een externe partij. Samen met onze businesspartners ontwikkelen we (online) 

campagnes om Energie uit Water en onze eigen technologie onder de aandacht te brengen en daar 

kun jij ons zeker bij ondersteunen. Je bent drie tot vier dagen per week beschikbaar en werkt op 

kantoor en/of thuis, dit is uiteraard gekoppeld aan het beleid m.b.t. COVID-19 op dat moment. 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden een kijkje in de wereld van hernieuwbare energie binnen een bedrijf dat internationaal 

opereert en dat alles in een dynamische omgeving. Jouw stage kan al starten op 1 september 2021, 

waarbij je terecht in een groeiende onderneming in een team van jonge en gedreven mensen. 

 

Geïnteresseerd? 
Stuur een mailtje naar: office@tocardo.com 

 

Ons kantoor is vlakbij Medemblik: 
Head office: 

Nieuwzandweg 1 

1771 MZ Wieringerwerf 

The Netherlands 

 


