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wat voor jou?
Ben jij een social media addict, die
influencers op de voet volgt? En heb jij
ervaring met Instagram en TikTok? Wil je
je ontwikkelen op het gebied van
influencer en content marketing? Zie je
overal een commerciële kans in? Dan is dit
de stageplek die jij zoekt! Het influencer
team van Familyblend is namelijk op zoek
naar een stagiair voor de periode vanaf
juni 2023. Een afstudeerstage is mogelijk.

familyblend
Familyblend is het moederbedrijf waarvoor
wij, als influencer team, merken verbinden
met mommy influencers. Ons influencer
team is tweeledig: enerzijds maken wij
influencer selecties voor zo’n 200
campagnes per jaar, anderzijds runnen wij
een eigen agency.

Familyblend is echter meer dan influencer
marketing alleen. Ook platformen als Kek
Mama (magazine) en Mamaplaats worden
gerund onder deze vlag. Samen werken we
voor honderden inspirerende merken zoals
Guts & Gusto, Albert Heijn, Vtech, C&A,
Nestlé en Instax.
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jouw profiel
HBO of WO denk- en werkniveau
Studierichtingen: Journalistiek, Media &
Communicatie, Creative Business, Marketing
Goede beheersing van de Nederlandse taal
Team player en enthousiaste persoonlijkheid
Aanpakker met oog voor detail
Pré: ervaring in werken met influencers
Pré: verstand van Instagram, YouTube en
TikTok
Pré: Bereid eind mei te starten i.v.m.
overdracht huidige stagiair

iets voor jou?
Ben je enthousiast geworden en wil je
solliciteren bij het Influencer Team van
Familyblend? Mail dan je motivatie en CV
naar esme@familyblend.nl en wie weet
drinken we snel een kop koffie in Utrecht.

wat bieden wij
Een leerzame stage met influencer
marketing en talent agency werkzaamheden
Een supersnelle ontwikkeling op het gebied
van social media
Intensieve begeleiding
Direct on the job meedraaien in ons
influencer team
Hoe meer je aan kan, hoe meer
mogelijkheden!
Ruimte voor eigen initiatief en ideeën
Gezellige en informele werksfeer
Uitgebreide lunch voor de kantoordagen
Reiskostenvergoeding tenzij je beschikt over
een studenten OV kaart
Stagevergoeding op basis van 40 uur per
week a € 350,- 
Een afwisselende stage op de Daalsesingel
51 in Utrecht (lees: hartje Utrecht!)
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@maritbrugman @onsgezinvanhierendaar @miniliefde @liekedeb.nl

@atyleandsugar @ellensm @denagelkerkjes


