Marketing & Content Stagiair(e)
Uren per week: ± 32 uur
Opleidingsniveau: HBO/WO opleiding Marketing, Communicatie, Creative Business of
andere gerelateerde studies
Locatie: Amsterdam, Zuidas
Startdatum: September 2022 (eerder mogelijk)
Stageduur: 5 maanden met kans op doorgroeimogelijkheden (duur in overleg)
Stagevergoeding: 500 euro
Deel uit maken van een jong en snelgroeiend bedrijf waar jij de touwtjes in handen hebt
op het gebied van marketing en content? Dan is dit de stage voor jou!
Voor onze snelgroeiende startup zijn we op zoek naar een stagiair(e) die de marketing
op onze social media kanalen managet en content schrijft. Je zal verantwoordelijk zijn
voor de groei van onze online aanwezigheid.
Wie zijn wij?
Wij zijn een startup met een missie om de betaalindustrie op zijn kop te zetten. We
ontwikkelen namelijk een app die het mogelijk maakt om betalingen direct op je
telefoon/tablet te ontvangen. Met een jong team werken we vanuit ons kantoor op de
Zuidas samen met ons kantoor in Tel Aviv om deze missie werkelijkheid te laten
worden. In september gaat onze app live, het moment voor jou om onze naam bekend te
maken!

Wat ga je doen/leren?
• Bedenken van online marketingstrategieën
• Maken van designs voor social media posts
• Schrijven van artikelen en blogs
• Bedenken van content voor social media
• Zorgen dat onze kanalen goed te vinden zijn
• Onderhouden van onze website
• Meedenken aan nieuwe concepten op het gebied van content en marketing
Wat bieden wij jou?
• Leerzame en uitdagende stage
• Jong, energiek, betrokken en ambitieus team
• Mogelijkheid om door te groeien na je stage
• Goede begeleiding
• Mooi en vet kantoor op de Zuidas met sportschool
• Vrijdagmiddag borrel
• Een goede stagevergoeding: €500!
Geen zorgen, je hoeft absoluut geen kennis te hebben van de betaalindustrie om op de
juiste plek bij ons te zijn!
Contact:
Lijkt dit je wat of ben je op zoek naar meer informatie? Dan kan je contact opnemen met
eva@lemonpay.nl
Wat een oud stagiair zegt over zijn tijd bij ons:
Tijdens mijn stage kreeg ik al snel veel verantwoordelijkheid in een fijne sfeer. Het team is
super behulpzaam en stond open voor al mijn ideeën. Ik ben enthousiast dat ik deel uit heb
mogen maken als stagiair van dit vette idee en daarom ben ik na mijn stage doorgegaan
met een werkstudent schap. - Max

