Ambitieuze Communicatie/ Marketing HBO/ WO-stagiair(e) (m/v) gezocht voor
meeloopstage bij innovatieve videomarketing startup in Amsterdam
Wil jij de wereld veranderen met jouw creativiteit, ondernemerschap en marketing skills?
Solliciteer dan nu op deze stage bij MakeSense Amsterdam!
Wat doen wij:
MakeSense Amsterdam is specialist in resultaatgerichte video. Niet alleen weten we hoe je een
conversie-gedreven video ontwikkelt, ook snappen wij hoe je deze door middel van online
optimalisatie aflevert bij de mensen die er voor open staan. Samen met jou gaan we online op
zoek naar de doelgroep, voorzien we ze van nuttige en relevante informatie en inspireren we ze
tot actie.
Wat bieden wij:
• Goede begeleiding door ervaren ondernemers
• Jouw communicatie & marketingkennis in de praktijk leren toepassen
• De kans om cutting edge creatieve content te ontwikkelen
• Kennis verrijking door het bezoeken van verschillende events
• Werken in het hartje van Amsterdam
• Stagevergoeding
• De kans om te helpen bouwen aan een inspirerend bedrijf
Wie ben jij:
• HBO/ WO student in een van de volgende vakgebieden: Commerciële Economie, Marketing,
Communicatie, (multi)Media, Journalistiek of Entertainment.
• Een gedreven, proactief en ambitieus persoon. Tevens creatief, nieuwsgierig en op de hoogte
van de laatste trends op het gebied van marketing, media en technologie.
• Je hebt een eigen laptop om op te werken.
• Je hebt een vlotte pen.
• Beschikbaarheid voor minimaal 4 dagen (32 uur) per week, gedurende een periode van
minimaal 4 maanden, ingaande per september 2018.
Wat ga je doen:
• Content: Bijdragen aan het ontwikkelen van creatieve content en doorontwikkeling van de
content strategie, zoals het schrijven van blogs, webinars, video en website teksten.
• Marketing: Het (mede) ontwikkelen en uitvoeren van de marketingstrategie van MakeSense
Amsterdam.
• Onderzoek: Het doen van onderzoek naar nieuwe innovaties op het gebied van marketing,
content en technologie.
• Events: Bijdragen aan de verschillende MakeSense Events
Standplaats: Amsterdam.
Voel jij je aangesproken? Stuur dan nu jouw motivatie en CV naar amar@makesense.amsterdam
www.makesense.amsterdam
Singel 1, 1012VC Amsterdam
+31 20 210 14 66

