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STAGE BIJ MERCEDES VRIESDONK
Brasschaat - Mei 2018

Timothy Lella, student marketing van KdG doorliep naar eigen zeggen een gevarieerde boeiende stage bij
Mercedes Vriesdonk Brasschaat

Gevarieerde stage
Variatie binnen Timothy’s marketing stage was er volop. Collega’s helpen bij kleine dagelijkse taken hoorden daar zeker bij, maar daarnaast
voedde Timothy de facebook pagina’s met prachtige foto’s. (Semi)professionele foto’s die onmiddellijk in de smaak vielen van de meer dan
30.000 facebook volgers. Timothy startte tevens de Instagram pagina
op, evenzeer een unieke kans. Ook heel wat evenementen werden
mee door hem op poten gezet en in goede banen geleid.

Gepassioneerd door auto’s van kindsbeen af
“Van kindsbeen af, was ik gepassioneerd door snelle, mooie wagens.
Mercedes-Benz, deed al heel snel mijn hart sneller slaan”, aldus Timothy Lella, student KdG en tevens marketing stagiair bij Mercedes
Vriesdonk. Timothy had nog 1 opdracht alvorens hij zijn diploma Marketing op zak zou hebben: een eerste werkervaring opdoen van maar
liefst 4 maanden. De student ’s eerste keuze was onmiddellijk zijn passie voor auto’s combineren met zijn studies en zo kwam hij terecht bij
Mercedes Eddy Joosen te Kontich. Deze erkende concessiehouder en
tevens servicepunt maakt deel uit van de Mercedes Vriesdonk groep
en zo kwam Timothy in een mum van tijd terecht bij 1 van de grootste
Mercedes-Benz groepen van Vlaanderen.
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A-klasse
Alsof dat alles nog niet genoeg was, had Timothy ook de eer aangesteld te worden als A-Klasse ambassadeur. Immers, sinds begin mei
2018 is de nieuwe A-Klasse gelanceerd en daarvan kon Timothy mee
proeven. Hij nam de jonge, dynamische, sportieve, hoogtechnologische wagen mee op pad en doortrok gedurende enkele weekends de
Antwerpse provincie. Uiteraard leverde dit geweldige beelden op en
100-en likes op social media. We vermoeden dat de medestudenten
van Timothy toch wel een klein beetje jaloers zijn op zijn stage ervaring?
Heel wat foto’s van Timothy Lella zijn te vinden op de facebookpagina
van Vriesdonk.
Wil ook u op de hoogte blijven van wat Vriesdonk nog in petto heeft?
Bezoek dan Mercedes Vriesdonk - Brasschaat, Bredabaan 624, 2930
Brasschaat of www.vriesdonk.mercedes-benz.be. Contact opnemen
kan via info@vriesdonk.mercedes-benz.be of 03 633 95 50
Foto’s van Timothy Lella, student KdG
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