
 

 

 
 
Meewerkstage commerciële economie 
 
Soort: meewerkstage 
Niveau: HBO 
Regio: ’s-Hertogenbosch 
Richting: (online) marketing, commercieel, e-commerce 
Periode: september – februari 
Vergoeding: € 350,- p.m. 
 
 
Commerciële stage bij een familiebedrijf 
 
Wij zoeken een enthousiaste student in de richting van commerciële economie die van Januari tot juni 
2023 stage kan lopen. 
 
 
Tijdens jouw stage ga jij je bezighouden met de overdracht van het oude naar het nieuwe ERP pakket  
en de transitie naar de nieuwe website en webshop. Daarnaast zijn er nog diverse taken op de  
marketingafdeling met betrekking tot e-commerce en seo en kan je onze product manager helpen  
met het oppakken van lopende zaken (innovaties, reclamaties). Al met al dus een zeer afwisselende  
stage waarbij je veel facetten van het bedrijf leert kennen. 
 
Je krijgt vanuit het stagebedrijf de vrijheid om de website en webshop aan te passen, uiteraard wel in  
overleg met je manager. Voor product management richt je je op het aanmaken van nieuwe  
artikelen, contact leggen met leveranciers, bezoeken van beurzen. Daarnaast het kritisch bekijken  
van de concepten, kansen en bedreigingen. 
 
Er is altijd ruimte om te werken aan een opdracht van school. De stage opdracht kunnen we in  
overleg vaststellen. 
 
 
Taken die bij de meewerkstage horen: 

• Product management 
• Inrichten van het nieuwe ERP pakket 
• Het verbeteren van de vindbaarheid via de zoekmachines 
• Het analyseren van de vindbaarheid en hierop inspelen 
• Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Over Mauriks Solutions: 
 
Dynamisch familie bedrijf sinds 1973;  
 
Het handelshuis voor creatieve oplossingen in afsluitsystemen en toegangstechniek op het gebied 
van terreinen en gebouwen voor de verwerkende, installerende en voorschrijvende industrie. 
 
Visie 
Wij zijn de meest betrouwbare handelspartner in afsluitsystemen en toegangstechniek. 
 
Missie 
Het ontzorgen van onze klanten met creatieve oplossingen en proactive kennisdeling op het gebied  
van afsluitsystemen en toegangstechniek. 
 
Kernwaarden 

• Proactieve kennisdeling  
• Creatief in oplossingen  
• Samen succesvol  

 
Wat wij leveren als handelshuis 

• M access: Toegangstechniek & beveiliging oplossingen voor terreinen en gebouwen  
• M construct: Component en systeem oplossingen in toegang & afsluiting, voor terreinen en 

gebouwen  
• M design: Design oplossingen in afsluitingen en valbeveiliging, voor terreinen en  

gebouwen.  
 
Voor industrie en particulier. 
 
Wij kijken uit naar jouw enthousiaste reactie. 
Mail deze naar marketing@maurikssolutions.com of bel 073-6461100 en vraag naar Larissa Driessen. 


