
De	  Hamer/	  Rain(a)Way	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
marketing	  &	  communicatie	  opdracht	  
 
Betonindustrie	  de	  Hamer	  is	  producent	  en	  leverancier	  van	  prefab	  betonproducten	  voor	  de	  
bovengrondse-‐	  en	  ondergrondse	  infrastructuur.	  De	  Hamer	  heeft	  een	  breed	  assortiment	  in	  
riolering	  en	  bestrating.	  De	  Hamer	  is	  een	  innovatief	  bedrijf	  dat	  ook	  zijn	  steentje	  bijdraagt	  aan	  
de	  klimaatverandering	  en	  regenwaterproblematiek.	  Zo	  hebben	  zij	  verschillende	  producten	  
die	  regenwater	  infiltreren	  en	  langzaam	  afvoeren.	  Afgelopen	  jaar	  is	  de	  Hamer	  een	  
samenwerking	  aangegaan	  met	  Rain(a)Way,	  zij	  hebben	  een	  serie	  speciaal	  ontworpen	  tegels	  
die	  regenwater	  op	  een	  hele	  zichtbare	  wijze	  bergt	  en	  infiltreert.	  	  

Rain(a)Way	  is	  een	  innovatief	  concept	  dat	  zich	  richt	  op	  de	  regenwaterproblematiek	  door	  
enerzijds	  de	  klimaatverandering	  en	  anderzijds	  de	  groeiende	  betonzucht	  in	  onze	  
steden.	  Door	  middel	  van	  een	  speciaal	  ontworpen	  serie	  tegels	  infiltreren	  wij	  regenwater	  in	  de	  
bodem	  zodat	  het	  grondwater	  op	  peil	  blijft	  en	  we	  tegelijk	  een	  oplossing	  bieden	  aan	  lokale	  
overstromingen	  tijdens	  een	  piekbui.	  	  

Rain(a)Way	  is	  echter	  niet	  alleen	  een	  technische	  oplossing.	  Het	  belangrijkste	  verschil	  met	  
soortgelijke	  producten	  in	  de	  markt	  ligt	  vooral	  in	  het	  uiterlijk.	  Rain(a)Way	  is	  ontworpen	  met	  
het	  idee	  om	  water	  op	  een	  visueel	  aantrekkelijke	  manier	  zichtbaar	  te	  maken	  in	  de	  publieke	  
ruimte,	  om	  zo	  de	  voorbijganger	  te	  laten	  genieten	  van	  de	  natuurlijke	  watercyclus.	  

Sinds	  de	  oprichting	  van	  Rain(a)Way	  in	  2014,	  zijn	  wij	  hard	  aan	  het	  werk	  om	  van	  ons	  product	  
een	  mooi	  succesverhaal	  te	  maken.	  De	  eerste	  tegels	  worden	  ondertussen	  op	  verschillende	  
plekken	  in	  Nederland	  gelegd	  en	  ook	  vanuit	  het	  buitenland	  komt	  er	  steeds	  meer	  interesse.	  	  

De	  Hamer	  is	  voor	  het	  merk	  Rain(a)Way	  	  op	  zoek	  naar	  een	  enthousiaste	  student	  die	  samen	  
met	  ons	  een	  marketing	  en	  communicatie	  plan	  op	  kan	  zetten	  om	  onze	  marktintroductie	  te	  
bespoedigen.	  Hoe	  kunnen	  we	  ons	  product	  het	  beste	  naar	  de	  markt	  brengen?	  Breng	  de	  
doelgroep	  in	  kaart	  en	  bepaal	  de	  juiste	  doelstelling.	  Hoe	  creëer	  je	  meerwaarde?	  Welke	  
middelen	  en	  media	  ga	  je	  inzetten	  om	  de	  heldere	  boodschap	  van	  Rain(a)Way	  te	  
communiceren?	  	  

Het	  resultaat	  van	  jouw	  stage	  is	  een	  duidelijk	  marketing/communicatieplan,	  waarmee	  
Rain(a)Way	  haar	  doelgroep	  op	  de	  juiste	  manier	  kan	  bereiken	  en	  haar	  naamsbekendheid	  kan	  
vergroten.	  	  

Wij	  zoeken	  een	  4e	  jaars	  student	  met	  een	  commericiële	  instelling	  en	  met	  passie	  voor	  design.	  
Je	  zal	  in	  deze	  functie	  intensief	  samenwerken	  met	  het	  design	  team	  om	  een	  zo	  goed	  mogelijk	  
concept	  neer	  te	  zetten	  en	  te	  verkopen.	  Rain(a)Way	  is	  een	  continue	  uitbreidend	  concept	  en	  in	  
deze	  functie	  zal	  je	  daar	  aan	  mee	  dragen	  door	  mark	  onderzoek	  te	  doen	  voor	  potentiele	  
klanten	  maar	  ook	  competitie	  analyse.	  	  

Vereisten:	  

-‐ Commercieel	  persoon	  
-‐ Zelfredzaamheid	  en	  verantwoordelijkheidsgevoel.	  	  
-‐ Toont	  eigen	  initiatief	  	  



-‐ Bent	  positief,	  creatief,	  enthousiast	  en	  een	  doorzetter.	  	  
-‐ Communicatief	  en	  schrijfvaardig	  (voorkeur	  Nederlands	  &	  Engels)	  	  

Heb	  jij	  zin	  om	  een	  stage	  opdracht	  uit	  te	  voeren	  bij	  een	  jong	  en	  innovatief	  bedrijf?	  Wilje	  actief	  
meewerken	  met	  het	  verbreden	  van	  de	  markt	  voor	  die	  innoverenede	  product?	  Laat	  het	  ons	  
weten	  via	  info@rainaway.nl.	  In	  een	  verkennend	  gesprek	  kunnen	  we	  al	  je	  verdere	  vragen	  
beantwoorden.	  Uiteraard	  bieden	  wij	  een	  marktconforme	  vergoeding,	  maar	  vooral	  een	  stage	  
plek	  waar	  je	  mee	  vorm	  kan	  geven	  aan	  de	  toekomst	  van	  een	  startende	  onderneming!	  


