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Word jij de nieuwe marketing & communicatie
stagiair bij Envitron?
Wie zijn wij?
Envitron is een energiedata bedrijf met als missie om lokale energie zo optimaal mogelijk te benutten. Het
team bestaat uit 15 supergezellige parttime en fulltime medewerkers. Ons kantoor zit op de Zernike
Campus in Groningen waar we -conform coronaregels- iedere dag werken aan nieuwe technologie!
Wat doen wij?
We ontwikkelen elektronica om data te verzamelen uit verschillende sensoren en bouwen software om
met deze data slimme dingen te doen. Allemaal met een focus op verduurzaming.
Waarvoor schakelen mensen ons in?
-

-

-

Energiedata Verzameling: We helpen bedrijven en organisaties met het verzamelen en
rapporteren van onafhankelijke bewijslast van energieprestaties. Hiermee kunnen
woningbouwcorporaties bijvoorbeeld een vergoeding innen bij bewoners.
Inzicht in verduurzaming: We helpen bedrijven en organisaties die panden beheren met inzicht in
efficiënte verduurzamingsmaatregelen via een online portaal. Ook helpen we energie
servicebedrijven om snel in te kunnen grijpen bij afwijkende energiewaardes dankzij een slim
notificatiesysteem.
Smart Charging: We helpen particulieren en bedrijven met elektrische auto’s om sneller te laden
en in veel gevallen minimaal €180 per jaar te besparen door de laadpaal slim aan te sturen.
Smart Heating: We helpen bedrijven in de Wellness branche met het verlagen van de
energierekening. Dit doen we met unieke algoritmes en elektronica, waarmee we saunakachels
slim aansturen.

Wat verwachten wij van jou?
Genoeg om over te schrijven dus! We verwachten dat je samen met het marketingteam het marketingplan
voor 2020 uitvoert en ervoor zorgt dat de gestelde doelen worden behaald. Gave ideeën zijn ook zeker
welkom! We verwachten dat je stukken schrijft over verduurzaming in onze markten, meereist naar
beurzen en nieuwe innovaties in de spotlight zet!
Welke kwaliteiten zoeken we?
•
•
•
•
•
•

Iemand die zelfstandig campagnes bedenkt en uitvoert
Iemand die haarscherp kan inspelen op social media
Iemand die pakkende stukken kan schrijven
Iemand die ervaring heeft met Adwords of zich daarin wil ontwikkelen
Iemand die ervaring heeft met e-mailmarketing of zich daarin wil ontwikkelen
Iemand die niet bang is om zijn/haar mening te geven

We bieden naast een passende stagevergoeding een uitdagende stageplek waar je de ruimte krijgt om
jezelf te ontwikkelen en waar veel mogelijkheden zijn voor de toekomst. Interesse? Stuur je CV vandaag
nog naar rein@envitron.com en wie weet word je binnenkort uitgenodigd!
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