SOCIAL MEDIA STAGIAIR GEZOCHT
Ben jij een social media addict? Wil je alles leren op het gebied van socials,
tekst, beeld en video? Wil je weten hoe je een community opbouwt en wil je je
ontwikkelen op het gebied van influencer en content marketing? Zie je over een
commerciële kans in? Dan is dit de stageplek die jij zoekt!
“Elke dag is anders, je leert superveel nieuwe dingen en je krijgt echt een kijkje op
de online redactie. Je wordt goed begeleid en je draait vanaf dag één direct mee.
Er is veel ruimte voor eigen initiatief!” – stagiaire Marte
Wij bieden
• Een supersnelle ontwikkeling op het gebied van social media
• Binnen een halfjaar van student tot volwaardig redactielid
• Intensieve begeleiding
• Direct on the job meedraaien op onze redactie
• Hoe meer je aankan, hoe meer mogelijkheden!
• Ruimte voor eigen initiatief en ideeën
• Gezellige en informele werksfeer
• Een afwisselende stage in een mooi pand
Jouw profiel
• HBO denk- en werkniveau
• Studierichtingen: Journalistiek, Media, Informatie en Communicatie
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Team player en enthousiaste persoonlijkheid
• Affiniteit met jonge gezinnen doelgroep
• Pré: verstand van Photoshop en InDesign
• Pré: verstand van SEO
Over Mamaplaats & Familyblend
Mamaplaats.nl is het social media platform (vergelijkbaar met Instagram) voor en
door moeders. Mamaplaats is een plek waar échte moeders échte verhalen delen,
om zo meer verbonden te zijn met elkaar. Wij werken nauw samen met meer dan
500 mommy influencers en creëren samen mooie campagnes voor onze klanten.
Mamaplaats.nl verwelkomt 2,5 miljoen bezoekers per maand en is onderdeel van
FamilyBlend, markleider in het bereiken van jonge gezinnen.
Iets voor jou?
Lijkt je het leuk om bij een jong, groeiend en dynamisch bedrijf te werken? Mail
vandaag nog je motivatie en CV naar info@mamaplaats.nl

