Per direct: stageplek marketing & sales
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-werkplaats-in-één, kortom, met volle aandacht voor kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.
Kijk voor meer informatie op www.c-r-e-8.nl
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste stagiaires die ons kunnen ondersteunen op het gebied van
marketing & communicatie.
Werkzaamheden
- Content creëren voor onze verschillende kanalen (filmpjes, foto’s, infographics etc.)
- Beheren van onze social media kanalen
- Meedenken en uitvoeren van onze PR en Influencer strategie
- Strategieën/plannen ontwikkelen voor o.a. het lanceren van nieuwe producten
- Nieuwsbrieven/persberichten/mailings schrijven voor verschillende doelgroepen
- Eventueel onderhouden en doorontwikkelen van onze website/webshop
- Onderhouden van online shopping kanalen zoals bijv. Instagram Shopping en Bol.com
Wie wij zoeken
-Een HBO-student in de richting Marketing/Communicatie/Media die minimaal 3 dagen per week wil
meedraaien binnen de organisatie van CRE8. De lengte van de stage is bespreekbaar, net als de
hoeveelheid dagen.
-Je hebt een vlotte pen en vindt het leuk om bezig te zijn met beeld en tekst
-Thuis in de wereld van content marketing en social media
-Ervaring met Photoshop, Illustrator, Indesign en Wordpress is een pré
-Je bent creatief, initiatiefrijk en goed in staat zelfstandig te werken.
Wat bieden wij?
-Een uitdagende stage met veel ruimte voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid
-Ervaring opdoen met 3D-printen
-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
Is dit wat voor jou?
Stuur je CV (en eventueel portfolio) met een korte motivatie naar Maria Nguyen: maria@c-r-e-8.nl
Meer informatie over deze vacature vind je hier: www.c-r-e-8.nl

