Vacature Stagiair(e) Online Marketing en Communicatie
Coffee@Work in Barneveld zoekt naar een stagiair(e) die onze online activiteiten verder weet uit te
bouwen. Als familiebedrijf onderscheiden wij ons al 20 jaar door betrouwbare machines,
verantwoorde kwaliteitskoffie en snelle, optimale service te leveren. Met onze eigen technische
dienst en bezorgservice vinden wij het belangrijk om de klant volledig te ontzorgen. Als stagiair(e)
ondersteun je de Marketing met het organiseren, coördineren en het aansturen van online
activiteiten.
Wat doe je zoal op een dag?
Tijdens jouw stage heb jij een ondersteunende rol en laten wij je kennis maken met zoveel mogelijk
facetten van online marketing en communicatie. Je taken bestaan uit:
•
•
•
•
•

Het creëren van leuke, relevante en inspirerende content voor B2B;
Er voor zorgen dat jouw gemaakte content op zoveel mogelijke relevante
plekken te vinden is;
Het beheren en verder uitbouwen van onze aanwezigheid op social media;
Proactief meedenken om de verkoop te stimuleren bij online klanten;
Het assisteren bij dagelijkse werkzaamheden.

Onze ideale stagiair(e):
•
•
•
•
•
•

Volgt minimaal een HBO opleiding in de richting van marketing en/of communicatie;
Beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Voelt zich thuis in de wereld van social media en ziet het als een uitdaging om onze kanalen
verder uit te bouwen;
Wordt enthousiast van het creëren van nieuwe content;
Heeft een hands-on mentaliteit, creatief, proactief en is resultaatgericht;
Pré: je hebt al enige kennis van Wordpress en/of Mailchimp.

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•
•
•

Een uitdagende, creatieve stage met verantwoordelijkheden en veel ruimte voor eigen
inbreng;
Een omgeving waarin zelfontwikkeling belangrijk is;
Een dynamisch en informeel team;
Goede begeleiding;
Stagevergoeding.

Hebben we een match? Leuk! Stuur dan zo gauw mogelijk je motivatie met CV of LinkedIn-profiel
naar Yolanda Volkerts: yvolkerts@coffeeatwork.nl. Een sollicitatiebrief sturen mag altijd, maar
stiekem vinden wij een korte motivatievideo veel leuker ;-) Blog je? Beschik jij over Photoshop skills?
Of iets anders wat je met ons wilt delen? Laat het ons weten!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

