GEZOCHT

MARKETING STAGIAIRE
wat voor jou?

het team

Wij zijn op zoek naar een creatieve
marketeer die graag mee wilt werken aan
de groei van de mooie merken Kek Mama,
Mamaplaats,
MAMA
Magazine,
Familyblend the agency en Familyblend.
Wil jij stage lopen bij een jong en
innovatief bedrijf? Join our team!

familyblend
Familyblend is het moederbedrijf waarin wij
merken verbinden met jonge gezinnen.
Onder Familyblend vallen de platformen
Mamaplaats, Kek Mama (magazine), Mama
Magazine en het influencer marketing label
Familyblend The Agency.
Samen met verschillende experts binnen
Familyblend zorgen wij ervoor dat merken
als Hema, Guts & Gusto, ANWB, Albert
Heijn en HelloFresh via de juiste kanalen
verbonden worden aan jonge gezinnen.

Anne

Anna Rixt

Marketing
Manager

Jr. Marketeer

GEZOCHT

MARKETING STAGIAIRE
over de functie
Tijdens de stage zul je volledig
meedraaien op de marketing afdeling. Je
komt te werken bij een klein, vrij nieuw
maar heel gezellig team. Hierdoor is er
veel ruimte voor eigen initiatief en wordt
je gezien als een volwaardige collega.
Van print, social, online tot influencers Familyblend heeft diverse merken in het
portfolio waardoor je marketing op
verschillende facetten leert kennen.
Hierdoor is het de perfecte manier om
erachter te komen wat jij leuk vindt.
Benieuwd wat je gaat doen? Een greep
uit de werkzaamheden zijn het opzetten
en uitvoeren van samenwerkingen, het
schrijven en vormgeven van content voor
socials, het analyseren van data,
ondersteunen bij events en nog heel veel
meer.
Kortom; bij deze stage is geen dag saai of
hetzelfde!

interesse?
Mail dan vandaag nog je motivatie en CV
naar anne@familyblend.nl

wat bieden wij?
Werken bij een veelzijdig bedrijf
Je leert marketing kennen vanuit
verschillende media (print, social,
influencers)
Een werkplek waar je op de hoogte
blijft van alle ontwikkelingen op het
gebied van social media en influencer
marketing
Ruimte voor eigen initiatief en ideeën
Gezellige informele werksfeer incl.
lunch op kantoor in hartje Utrecht
Reiskostenvergoeding (tenzij je
beschikt over een studenten OV
kaart)
Stagevergoeding op basis van 40 uur
per week a €350,Waarvan 8 uur per week aan school

jouw profiel
Je volgt minimaal een HBO opleiding in
de richting van
marketing/communicatie
Je bent communicatief sterk,
enthousiast en creatief
Je bent een echte aanpakker en
proactief
Je kunt goed plannen en werkt
nauwkeurig
Je hebt kennis van en affiniteit met
social media/vormgeving
Je bent een teamplayer
Je bent 5 dagen in de week beschikbaar
Goede beheersing van de Nederlandse
taal

