STAGEPLAATS
Uiltje Craftbeer BV
Bingerweg 25
2031 AZ Haarlem (Waarderpolder)
Profiel Stagiaire Content/Marketing
Niveau: HBO
Duur: 6 maanden
Niet bedoeld als een afstudeerstage
Wat zoeken we?
Om het moment hunkert Het Uiltje naar content! Daarnaast zoeken we iemand die onze
vernieuwde webshop kan dragen. Deze taken misschien zullen niet direct met de opleiding
te maken hebben, maar wel bijdragen aan je werkervaring op een commerciële afdeling.
De content zal altijd met de brouwerij te maken hebben. Het brouwen van de bieren, het
opdrinken, de bar van Het Uiltje, de taproom, bottleshop, het kantoor, evenementen, wat dan
ook. Jij gaat er video’s van maken, content schrijven en Het Uiltje qua content helemaal op
de kaart zetten!
Wat verlangen we van de stagiaire?
● Je moet ervaring hebben met het maken van filmpjes en foto’s,
● het bewerken hiervan en het klaar maken om
● het te delen met de klanten/buitenwereld. Dat hoeft geen werkervaring te zijn, als we
het maar kunnen zien.
● Ervaring met Adobe Illustrator, Photoshop en videobewerking software is daarom
een pré!
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De student die we zoeken is gemotiveerd om aan de slag te gaan,
en is niet bang voor een uitdaging.
Ook moet je assertief zijn en niet bang om al je creativiteit te gebruiken.
Je bent immers aan de slag voor voor die extreme en tegendraadse brouwerij uit
Haarlem!
Daarnaast is het belangrijk dat je commercieel inzicht hebt
en de content in het teken staat van onze commerciële belangen.

Wat bieden we de stagiaire?
Je krijgt bij Het Uiltje enorm veel ruimte en vrijheid. Je kan kan en mag alles van ons inzien
en je zal betrokken worden bij veel verschillende processen in het bedrijf. Je krijgt ook een
vergoeding en toegang tot een ongelimiteerde voorraad bier.
Contact
Uiltje Craftbeer BV
Daaf van den Boogaard
interns@uiltjecraftbeer.com

