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HBO Afstudeerstage  
Content Marketing Strategie  

 
Wil jij ook deel uitmaken van een innovatieve en ambitieuze organisatie?  
 
Coxx Mobile Systems B.V. zoekt een vierdejaars HBO student(e), die een uitdagende marketing 
communicatie afstudeeropdracht aandurft om zijn of haar capaciteiten ten volste te benutten.  
 
Wat je gaat doen  
Je volledig vastbijten in de ideale content strategie van Coxx Mobile Systems. Jouw missie is het 
doorgronden van onze klantengroep, verhelderen van de boodschap en dit uitdragen in alle 
uitingen. Nu en in de toekomst. Binnen Nederland en daarbuiten.  
Vind uit wat onze klanten bezig houdt en hoe we hen prikkelen. Maak duidelijke keuzes in kanalen 
en media. Doordrenk je met het bedrijf en haar 100+ jaar ervaring, de producten en ambities. Zorg 
voor branding die op het netvlies gebrand staat, heldere multimedia uitleg van onze producten en 
werkwijze en genereer trots bij collega’s, partners en klanten. Trots op Coxx.  
 
Wie wij zijn 
Coxx Mobile Systems is gespecialiseerd in lichtgewicht voertuigchassis tot 7,5 ton en slimme 
distributieoplossingen voor in en om de stad. Met ruim 100 jaar aan kennis en ervaring, hebben we 
onze producten doorontwikkeld tot een modulair pakket, toepasbaar voor diverse doelgroepen. 
Wij opereren hoofdzakelijk in West-Europa en de USA. Dankzij onze innovatieve mobiliteits-
oplossingen wordt Coxx gezien als een gamechanger. In een hecht team werken wij flexibel en 
marktgericht, met maatwerk- en serie-oplossingen voor personen- en goederenvervoer.  
 
Wat wij bieden 
Wij bieden een inspirerende werkomgeving in een ambitieus en internationaal groeiend 
familiebedrijf. Je maakt deel uit van een enthousiast en deskundig team, waarin ruimte is voor 
zelfontplooiing en eigen initiatief. We maken producten waar je trots op mag zijn. Er heerst binnen 
onze organisatie een prettige en informele werksfeer waarin je je snel thuis zult voelen.  
 
Wat wij verwachten 
Van onze medewerkers verwachten wij een hoge mate van zelfstandigheid en een gedeelde drive 
om het merk Coxx en haar slimme producten te laten groeien in alle opzichten. Werkend als een 
team kent ieder zijn verantwoordelijkheden en helpen we elkaar de gezamenlijke doelstellingen te 
bereiken. Inbreng voor verbeteringen op product- en procesniveau wordt zeer gewaardeerd.  
 
Wie jij bent 
* Student HBO communicatiewetenschappen, commerciële economie of gelijkwaardig 
* Uitblinker in de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een sterke pré 
* Je hebt een uitstekende vaardigheden in MS Office applicaties 
* Foto- en videobewerking is voor jou geen moeilijke materie 
* Relevante online- en offline content schud je zo uit je mouw 
* Maakt nieuwe kennis snel eigen en haalt de kern uit iedere boodschap 
* Je bent zelfstandig, proactief, leergierig, collegiaal 
* Voorzien van een wijde, internationale blik 
* Technische automotive kennis is een grote pré  
* Voor de zekerheid… Communicatief sterk onderlegd! 
 
Word jij onze nieuwe collega?  
Stuur ons je motivatiebrief en CV via werkenbij@coxx.nl. Wil je meer weten over deze stage? 
Neem dan contact op met Robert Cox, op nummer 085 - 30 30 205. Wij zien je reactie graag 
verschijnen.  


