
 

MARKETING STAGE  

Momenteel volg je een media-/ communicatie-/ marketing gerelateerde studie 

aan een universiteit, een hogere of een derde/vierde jaar mbo-school. Ben je 

gek op co-creëren van ideeën en deze tot leven brengen? Ben je op zoek 

naar een hands-on stage? Lees gauw verder… 

Wij. Tchai is de naam. We zijn een derde generatie familiebedrijf en cultiveren een filosofie welke 

volledig in het teken staat van het vergroten van de persoonlijke potentie van onze mensen. Een 

groep mensen met liefde voor het vak onder één dak (en daarbuiten). 

We zijn gegroeid van het maken van displays tot het displayen van merken. We creëren 

merkactivaties door middel van concept denken, flagship stores, concept stores, pop-up stores 

en productpresentaties. Noem ons Retail specialist, sterspeler in shopper marketing of instore 

uitblinker. Eén ding is zeker; Tchai is een trots familiebedrijf dat internationaal het onmogelijke 

mogelijk maakt, al meer dan 50 jaar. Hoe we volhouden? Simpel, we zijn gek op wat we doen. 

Jij. Naam onbekend. Wel weten we dat je momenteel bezig bent met een marketing-gerelateerde 

studie en op zoek naar een praktijkgerichte stage. Social media en het co-creëren van content is 

jouw passie en jouw unique selling point is je liefde voor merken en je vermogen om buiten de 

gebaande paden te kleuren. Als ideale 'Tchai Marketing Stagiair' ben je innovatief en goed 

georganiseerd. Je werkt graag volgens planning en een content kalender, en hebt 

communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels. Voel je je geïnspireerd? Dan zijn 

wij op zoek naar jou. 

Wanneer. Je kunt elk moment beginnen, maar we zijn op zoek naar iemand die ons team kan 

komen versterken voor: minimaal 6 of 12 maanden. 

Wil je compleet vergeten dat je student bent? We hebben een plek in ons team, ontspannende 

kantine en een sportcentrum om ook daar lekker te kunnen knallen. Stel jezelf aan ons voor via 

thisisme@tchai.nl  
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MARKETING INTERNSHIP

You are currently following a marketing related study at a university, a higher 

or a third/fourth-year intermediate education school and you're looking for a 

hands-on internship... Are social media and co-creating content your passion? 

Join our team and create (digital) experiences… 

We. Tchai is the name. A proud third-generation family business that has internationally made the 

impossible possible for more than 50 years. We’ve grown from making displays to displaying 

brands. Call us retail specialists, star players in shopper marketing or in-store superstars. We 

deserve this title because our pop-up stores, flagship stores, brand stores, shop-in-shops and 

product presentations… go beyond. We’ve evolved from a traditionally run company into 

cultivating a philosophy that’s all about maximizing the personal potential of our people. How do 

we do it? Simple, we love what we do.  

 

You. Name unknown, but currently attending a marketing related study and looking for a hands-

on internship. Social media and co-creating content is your passion and a big plus is your love for 

retail and your ability to colour outside the box. As an ideal ‘Tchai Marketing Intern’ you are 

innovative and well organised with excellent planning, time management and communication 

skills in both Dutch and English. Do you feel inspired to contribute to the spirit and energy of our 

Tchi? Then we are looking for you.  

 

When. You can start any time, but we are looking for someone who can join our team for at least 

6 or 12 months.  

Do you want to forget that you are a student? We have a place in our team, relaxing canteen and 

a sports hub to try out. So, introduce yourself to us via thisisme@tchai.nl   
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