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Ben jij op zoek naar een Marketing & Communicatie stage?  
Lees dan snel verder! Pal-V heeft 2 stageplekken beschikbaar per september 2019   

 

Maak kennis met PAL-V  

 
PAL-V is bezig met de ontwikkeling van de vliegende auto! PAL-V staat voor Personal Air en Land Vehicle. Dit is een 

tweepersoons voertuig dat geschikt is om met 160 km/uur over de weg te rijden en met 180 km/uur te vliegen. Voor dit 

baanbekende mobiliteitsconcept is wereldwijd zeer veel interesse. PAL-V geniet daarom ook van veel publiciteit van 

tijdschriften, webmagazines en programma’s zoals TopGear. Over het product, het team en de toepassingen vind je meer 

informatie op www.PAL-V.com.  

  

PAL-V (Raamsdonksveer) is in 2008 gestart met de ontwikkeling van ons voertuig, de PAL-V. Begin 2012 is met het 

succesvolle prototype aangetoond dat het concept werkt en te bouwen is binnen bestaande regelgeving. Het team is 

daarna direct verder gegaan met de ontwikkeling van het productiemodel: de PAL-V Liberty. In maart 2018 heeft het 

nieuwe model zijn wereldpremière gehad op de Autosalon van Geneve. 

 

  



 
  

Een Marketing en communicatiestage bij PAL-V 

Als onderdeel van het Marketing & Sales team pak je o.a. de volgende zaken mee op: 

• Search engine optimization;  

• Online advertising;  

• Je gaat online op zoek naar potentiele klanten (entrepreneurs);  

• Je verzorgt content voor social media kanalen en de nieuwsbrief;  

• Je neemt deel aan (internationale) beurzen en verricht hiervoor alle voorkomende werkzaamheden;  

• Je werpt een creatieve blik op de huidige promotiematerialen (zoals bijvoorbeeld bedrijfspresentaties).   

 

Je wordt begeleid door de Marketing & Sales Officer en werkt samen in een klein, hecht team. We staan altijd open voor nieuwe 

ideeën en creatieve input t.b.v. onze marketingcampagnes en activiteiten.   

  

Hoe jij ons team compleet maakt  

• Je studeert HBO Marketing, Communicatie, International Business of een andere passende opleiding;   

• Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Engels;  

• Je hebt affiniteit met de automotive branche;  

• Je bent creatief en toont initiatief.   

  

  

Waarvoor zet jij je wekker?  

• Een leerzame stage waar je er écht toe doet;  

• Een dynamische werkomgeving;  

• Een passende stagevergoeding en reiskostenvergoeding;  

• Volop kans om jouw ideeën tot leven te brengen;  

• Elke vrijdag pizza!  

  

Reacties:  

Voor meer informatie kunt u bellen met Jill Brouwers: +31(0)88 256 2204.  

Schriftelijke reacties graag sturen naar: mynewjob@pal-v.com 


