Vacature: afstudeeropdracht: Social media marketing strategie
Op zoek naar een uitdaging?
In het kort

Wil je met marketing impact maken op de toekomst van gezondheidsapps? Ben jij opzoek naar
een stage waar je onder begeleiding van kritische professionals wordt uitgedaagd? Wij zijn
opzoek naar een leergierige, gedreven en enthousiaste stagiair die onder begeleiding gaat
werken aan een unieke implementeerbare marketing strategie.
Over het bedrijf

RabbitQuest B.V. (www.rabbitquest.com) ontwikkelt innovatieve technologische

gezondheidsoplossingen. Een van deze oplossingen is de NewU applicatie. NewU helpt gebruikers
op een leuke, makkelijke en effectieve manier gezonde gewoonten opbouwen door het

combineren van de wetenschap over gezondheid met technologie. RabbitQuest B.V. is een snel
groeiende onderneming met jonge werknemers die werken in een gemoedelijk en uitdagend
sfeer.
Functieomschrijving

Ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen marketing? Ben je goed in het
identificeren en onder woorden brengen van een unieke marketing strategie. Denk jij dat je je kan
verplaatsen in gebruikers om overzichtelijke en makkelijk marketing content te ontwikkelen?
Bij deze stage komen de volgende onderdelen samen:
•
•

Ontwikkel een lange termijn marketingplan voor consumenten en bedrijven
Onderzoek unieke go-to-market-strategieën op basis van growth hackingstrategieën.

•

Ontwikkel een stapsgewijze marketing roadmap

•

Maak impact op de toekomst van de NewU-app

•

Ontwikkel implanteerbare marketinginhoud die past bij het merkimago.

Profiel

Je bent leergierig en hebt een growth mindset.
Je hebt oog voor detail.

Je hebt passie voor marketing en communicatie.
(pre) ervaring met social media marketing.
Wat bieden we je?

Deelname aan een snel groeiend gezondheidsinitiatief.

Een unieke leerervaring zowel in je vakgebied als daarbuiten.

Dare to Dream

Eigen inbreng en verantwoordelijkheden.

Bij deze stage wordt je door verschillende experts begeleid met kennis in de domeinen van
marketing en sales.
Vergoeding: in overleg
Tijdsduur: 3 tot 6 maanden.
Solliciteer
Heb je interesse? Mail je cv en motivatiebrief naar info@rabbitquest.com.
Wij kijken ernaar uit om je te ontmoeten.

Dare to Dream

