COMMUNICATIE EN MARKETING STAGE
AMSTERDAM – PER JANUARI 2023
Zoek jij een communicatie stage waar je veel verantwoordelijkheid krijgt en alles over het
communicatie vak leert? Per januari (of startdatum in overleg) bieden wij een stage aan
voor een creatieveling die graag wil bijdragen aan onze interne en externe communicatie.
Jij beheert het volledige pallet van owned, earned en paid media. Denk aan
onze website, social media, blogs en nieuwsbrieven. Je houdt je bijvoorbeeld ook bezig
met SEO/SEA en wordt uitgedaagd om creatieve campagnes te bedenken. Kortom, alle
facetten van het communicatie/marketing vak komen aan bod. Een afwisselende stage
waar je ongetwijfeld veel gaat leren en met mogelijkheid om door te groeien!

PROFIEL
Wij komen graag in contact met jou als je…
-

Student HBO/WO bent, bij voorkeur in de richting van communicatie, media en/of
marketing;
Interesse hebt in food, horeca en duurzaamheid en achter de missie van Instock
staat;
Enthousiast, pro-actief, daadkrachtig en een volwaardige sparringspartner bent;
Een vlotte schrijfstijl hebt en het leuk vindt om content te creëren;
Ervaring hebt met de diverse social media en online marketing;
Ervaring hebt met WordPress en website beheer;
Enige kennis/ervaring hebt met SEO en SEA en hier meer over wil leren;
Ervaring hebt met programma’s als InDesign, Photoshop (pré, niet noodzakelijk).

JOUW TAKENPAKKET
Deze punten maken deel uit van jouw takenpakket…
-

Content creatie voor en beheer van al onze online en offline kanalen;
Het bedenken en uitvoeren van (online en offline) campagnes;
Het uitbreiden van de online Instock community;
Het beheren van onze website, inclusief schrijven van blogs en SEO-optimalisatie;
Meedenken bij nieuwe (product)ontwikkelingen;
Meegaan naar belangrijke events en verslag uitbrengen via onze kanalen.

AANBOD
Dit bieden wij jou aan!
-

Een fulltime stage van minimaal 5 maanden op ons kantoor in Amsterdam;
Veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid;
Ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen en uit te dagen in een groeiende
organisatie;
De gezelligste VrijMiBo’s;
Een fijne stagevergoeding.
Startdatum in overleg.

KLINKT DIT ALS DÉ STAGE VOOR JOU?
Mail dan jouw CV en motivatie naar selma@instock.nl. Vragen? Bel naar +31(0)610267945.
Wij zien graag je sollicitatie tegenmoet!

WAAROM JE WILT WERKEN BIJ INSTOCK!

Werken in een jong
en ambitieus team

Jouw steentje bijdragen
aan een betere wereld

Vele gezellige
borrels en uitjes

