Vacature marketingstage – creatieve kweker in de maak!
Als creatieve kweker in de maak ondersteun je het team van kwekers, het
marketingteam. Je ondersteunt het team met zowel online als offline marketing. Je
richt je op de doorvertaling en implementatie van de communicatiestrategie, zowel
extern als intern.
Sta jij net als wij achter puur en biologisch eten voor kleintjes maar ben je nog niet toe
om je eigen moestuintje te hebben? Je schrijft graag en hebt ervaring met het
produceren van waardevolle content? Kom dan je wortels planten in de moestuin van
Madaga als Creatieve Kweker in de maak.

Madaga groeit als kool sinds 2016
Dat een startup snel kan groeien dat gelooft iedereen, maar hoeveel (biologische)
voedingsbedrijven ken jij die sinds 2016 van een paar ton in euro’s naar 4 miljoen
omzet zijn gegroeid? Met een organische groei van gemiddeld 100% per jaar en
tegelijkertijd externe groei, is Madaga sinds 2017 de marktleider in het leveren van
gezond eten aan kinderdagverblijven in Nederland.
In 2018 zijn we deze groei aan het consolideren en bereiden we ons voor op de
volgende groeifase. In de afgelopen 18 maanden is het bedrijf, van een klein team van
gedreven foodpreneurs, uitgegroeid tot een team van professionals. Samen staan wij
achter onze missie: “Kleintjes hapje voor hapje verliefd op echt eten maken”. Als onze
nieuwe junior kweker ben jij een essentieel onderdeel van een team dat bezig is om
een nieuwe generatie gezonde kleine Nederlanders te creëren. Jij gaat deel uit maken
van ons succesvol ondernemerschap!

Jouw superkrachten als groenteheld
Contentcreatie: van strategie tot productie
Het verzorgen van mailcampagnes en nieuwsbrieven
Het adviseren en implementeren van SEO via Wordpress
Meedenken over merk, branding en design
Het uitwerken van communicatiestrategieën
Eigen inbreng is altijd welkom!

Jouw groene vingers
Student Universiteit of HBO, richting communicatie/media
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
Communicatief sterk en proactief
Je werkt efficiënt, resultaatgericht en bent een echte teamspeler
Zelfstandig, proactief en initiatiefrijk
Zelfstandig ondernemend en stressbestendig
Ervaring met Illustrator, Photoshop & Indesign is een pré

Jouw plek in de moestuin
Wij zien je graag 4 dagen op kantoor, dat is wel zo gezellig.
Je gaat 6 maanden bij ons aan de slag.
Je komt met de fiets of het OV, dat is wel zo handig.
Je ben het liefst woonachtig in de regio Amsterdam, maar dat hoeft niet.

Kijkje in de keuken
Eigenaresse Ingrid liep als klein meisje al rond in de moestuin van haar oma in de
Bourgogne. Hier heeft zij mogen ervaren wat een geluk en liefde in eten zit. Met vers
en puur eten zorg je voor jezelf. Toen Ingrid zelf moeder werd, wist ze het zeker: ieder
kind heeft hier recht op. Liefde voor echt eten is de basis van een gelukkig leven. Maar
dit is niet vanzelfsprekend. De meeste mensen zijn zich hier niet bewust van, of
wanneer ze dat wel zijn, weten ze niet hoe ze het moeten veranderen. Madaga wil
pedagogisch medewerkers, autoriteiten en ouders en verzorgers zich er bewust van
maken dat kweken van smaakontwikkeling bij kleintjes en het leren waarderen van
écht eten, met veel groente, het verschil maakt. Het is tijd voor een nieuwe generatie
kindervoeding. Wekelijks neemt Madaga 50.000 kinderen mee op een geslaagd
Smaakavontuur en daar zijn wij trots op!

Laat je Overpotten in onze Moestuin
We ontvangen graag per mail je CV en jouw antwoord op het Madaga cloudspel. Lees
hier hoe dit werkt: Madaga-cloud. Verras ons en mail de documenten naar Yann
via foodpreneur@madaga.nl. Bellen mag ook: 06-21469382. Na ontvangst van je CV
ontvang je van ons meer informatie over het sollicitatieproces.
-

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet nodig,
we hebben onze shortlist van bureaus al klaarstaan! -

