Per september 2020: stageplek Communicatie
CRE8 is een cadeauwinkel in hartje Amsterdam, die haar producten recht voor je ogen maakt. Een webshop
waar je originele geschenken bestelt. Een kleine fabriek waar je je ontwerp laat 3D-printen of lasersnijden.
En een stichting die jongeren de kans geeft deze ambachten te leren. Een gastvrije winkel-en-werkplaatsin-één, kortom, met volle aandacht voor kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.
Wij zijn per september 2020 op zoek naar een enthousiaste stagiair die ons komt ondersteunen op het
gebied van marketing, communicatie en content creatie.
Werkzaamheden
• Content creeren voor onze verschillende kanalen (filmpjes, foto’s, infographics etc.)
• Beheren van onze social media, uitvoeren van ons pr/influencer beleid
• Strategieen/plannen ontwikkelen voor o.a. het lanceren van nieuwe producten
• Nieuwsbrieven/persberichten/mailings schrijven voor verschillende doelgroepen
• Eventueel onderhouden en door ontwikkelen van onze website
Wie wij zoeken
• Een student Communicatie/Multimediadesign/Journalisatiek die vanaf september minimaal 3 dagen per
week wil meedraaien binnen de organisatie van CRE8. De lengte van de stage is bespreekbaar, net als
de hoeveelheid dagen. Het gaat dus om een meewerkstage.
• Je bent creatief, initiatiefrijk en goed in staat zelfstandig te werken.
• Je houdt van creeren: fotograferen, beelden bewerken, filmen en monteren
• Je hebt een vlotte pen en je kan schrijven voor verschillende doelgroepen
• Je bent thuis in de wereld van social media
• Je hebt affiniteit met de sociale kant van CRE8 (jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt)
• Ervaring met Photoshop, Illustrator, Indesign en WordPress is een pre
Wat bieden wij?
• Een uitdagende en veelzijdige stage met veel ruimte voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid
• Ervaring opdoen met 3D-printen en lasersnijden
• Een mooie werkplek aan de Westerdoksdijk op 10 min. lopen van Amsterdam CS, maar ook de flexibiliteit om deels vanuit huis te werken
• Elke dag een heerlijke en uitgebreide lunch
• Een passende stagevergoeding
Is dit wat voor jou?
Stuur je CV (en eventueel portfolio) met een korte motivatie naar Helene Krol (marketing en communicatie
medewerker): helene@c-r-e-8.nl. Deze vacature sluit 6 juli 2020.

