Simpelfix is een jonge startup die een ‘on-site installation & repair service’ aanbiedt voor
smart devices. De eerste vertical is iPhone reparaties. Momenteel opereert het bedrijf in
Amsterdam, en expansie op korte termijn richting Rotterdam, Leiden, Utrecht en Den
Haag is te verwachten. Klanten zijn o.a. TQ, WeWork, Capital C en epicenter. Teneinde
zich voor te bereiden op een direct B2C strategie zoekt de startup een
Social Media stagiair (m/v)
Als Social Media stagiair bij Simpelfix houd je je bezig met de content creatie voor de
verschillende social media kanalen. Je zorgt dat je regelmatig aantrekkelijke en
relevante content post in zowel tekst als beeld op Facebook, Instagram, LinkedIn en
Twitter. Je probeert hierbij zoveel mogelijk de interactie aan te gaan met de
doelgroepen. Je werkt samen met de Community Stagiair en afdeling online marketing.
Afbakening
Dit betreft een tijdelijke stage opdracht voor enkele maanden. Maar daarna kun je
doorgroeien tot Jr. Social Media Marketeer, en daarna tot Sr. Social Media Marketeer
en wellicht zelfs tot Online Marketeer.
Wat je doet?
● Tijdens je stage werk je mee binnen ons team van social marketeers.
● Je zal je bezighouden met campagnes, het maken van content voor de
verschillende platformen en het onderhouden van de verschillende social media
accounts van Simpelfix.
● Alle facetten van social media marketing (maar in overleg ook SEA, CRO &
SEO) zullen aan bod komen. Uiteraard onderzoek je ook nieuwe mogelijkheden
in de altijd veranderende wereld van social media.
Vereisten
● HBO / WO werk- en denkniveau
● Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord als
geschrift
● Je bent ondernemend, je durft vragen te stellen en je kunt zelfstandig werken
● Ervaring met bewerken van foto's en video's
● Je bent (erg) actief op social media en je werkt graag in een team

Vergoeding en inzet
Bij voorbaat:
●
●
●
●

€300- €500 bruto p/m (in fulltime dienstverband)
3, 4 of 5 dagen in de week
Geen werk in het weekend
Lunch

Waarom Simpelfix?
● Een groeiende en kansrijke startup met groeigeld van een venture capital
investeerder;
● De kans krijgen om heel veel te leren;
● Kennismaken met alle onderdelen van online marketing en startups;
● Samenwerken met jonge ambitieuze professionals;
● Gezellige collega’s die naast hard werken ook van een gezellige borrel op zijn tijd
houden;
● Een goede vergoeding;
● Tijd en ruimte om eventueel aan jouw stageopdrachten te werken.
Interesse?
albin@simpelfix.com

