
    “ENTHOUSIASTE MARKETING STAGIAIR” (HBO) 
 

 

 

ONZE ORGANISATIE: 

Laservision Instruments is een toonaangevend, ondernemend en ambitieus bedrijf gespecialiseerd in 
verkoop van medische (laser)apparatuur, IPL-systemen, diagnostiek en medisch meubilair aan vele 
ziekenhuizen, privé-klinieken en ZBC’s in Nederland. 

Laservision is op te delen in verschillende divisies, namelijk: oogheelkunde, chirurgie, dermatologie/ 
huidtherapie. Vanuit onze vestiging in Nieuwleusen werken wij met een eigen team van klinische en 
technische specialisten voor trainingen en service en voorzien wij ook in advies en hulp bij het 
uitvoeren van behandelingen. Daarnaast zijn er twee zusterbedrijven (Optiekvision en Medilaser (BE) 
en levert Laservision (para)medische artikelen via de eigen webshop www.carewebshop.nl. 

DE STUDENT: 

Als bedrijf is Laservision ambitieus en gedreven. Een klein (marketing) team wil  grote stappen 
maken. In een klein team krijg je veel verantwoordelijkheid en vrijheid om te leren van je collega’s, 
maar ook je steentje bij te dragen aan het proces. Je bent niet één van velen, maar één van ons.  

In zowel woord als geschrift is et belangrijk om professioneel en flexibel te zijn. De doelgroep varieert 
namelijk van technici tot schoonheidsspecialisten tot artsen.  

Kun je omgaan met die verantwoordelijkheid en vrijheid en ben je ambitieus en professioneel? Dan 
nodig ik je uit voor een bakje koffie of thee. 

De student gaat zich tijdens zijn stage bezighouden met: 

• Online marketing (SEO, SEA,  lead nurturing) 

• email marketing en social media marketing 

• Marktonderzoek 

• Meehelpen met het opzetten van de nieuwe websites en vormgeven van de 
marketingcommunicatie 

• Evenementen / beurzen voorbereiden 

DE OPDRACHT: 
 

“Hoe kan de marketingafdeling het concept van marketing automation/ lead nurturing 
multidisciplinair (dus voor verschillende doelgroepen) vormgeven, zodat er “warme leads” 
worden overgedragen aan sales?” 
  

Hierbij zal ook voornamelijk gekeken worden welke acties en activiteiten op welk moment in de buyer 
journey van toepassing zijn en hoe we deze gaan inzetten. 
 

INTERESSE: 
 
Motivatiebrief en CV mailen naar armand@laservision.nl of bellen naar 0529428000 
Contactpersoon: Armand Erenstein 

http://www.carewebshop.nl/

