
Stageplaats Aruba 

Algemene informatie 

Dit bedrijf ligt op het mooie eiland Aruba. Het bedrijf is gespecialiseerd in het houden van bijen, 

aangepast op het Arubaanse klimaat. Met de honing maken zij zeep, lipbalsems, sponsjes etc. 

Omschrijving organisatie 

Het bedrijf bestaat uit 2 medewerkers. Het is een bedrijf die in het teken staat van duurzame, 

biologische en lokale producten. Tevens organiseren zij samen met de imker verschillende ‘Bee 

experiences’ om samen naar de bloemen/nectar te kijken. Ook worden er honingproeverijen 

gehouden.  

De stageplaats & competenties 

Op de stageplek zijn verschillende werkzaamheden mogelijk. In het begin willen de eigenaren jou 

graag leren kennen. Hierna ga jij samen met de eigenaren een aantal deadlines stellen. Jij als 

stagiaire wordt vrijgelaten in hoe en wanneer jij jouw taken uitvoert. Wel is er na iedere deadline een 

gesprek met de eigenaar om te bespreken hoe het gegaan is en wat er beter kon. Dit gesprek is 

minimaal één keer per week.  

Als student mag jij ook veldonderzoek gaan doen. Dit stimuleren zij vanuit het bedrijf ook. Hier kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan de lokale supermarkten bezoeken en kijken hoe de ‘concurrentie’ 

het doet. Als jij met nieuwe aanbevelingen komt over bijvoorbeeld een marketingstrategie willen zij 

hier graag naar luisteren en wellicht doorvoeren.  

Meerdere studierichtingen zijn welkom bij dit bedrijf. Zo kan de website efficiënter ingericht worden. 

Tevens kunnen marketing en communicatie hier aan de slag met de webshop, het sociale media plan 

en het posten van content. Ook de leadgeneratie naar de website is een punt waar zij samen met jou 

aan willen werken.  

Affiniteit met de natuur is belangrijk. Vooral omdat jij als stagiair de kans krijgt om veel aanwezig te 

zijn op een unieke locatie in Aruba. Als jij zelf ook aangeeft dat dit jou leuk lijkt kan je meedoen en 

ondersteunen bij de verschillende ervaringen die zij aanbieden bij het bedrijf. 
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