STAGIAIR GEZOCHT!
Marketing/Communicatie/ Marktonderzoek
Look no further! De leukste stage bij de leukste scale-up.
Ben jij student Marketing, Communicatie of Business/ Economie en zit het ondernemen in jouw
bloed, dan voelt stagelopen bij 5hellos als vanzelfsprekend.
Over 5hellos
5hellos gelooft dat, hoe vaker bedrijven en organisaties in contact komen met hun klanten, hoe
succesvoller ze worden. Toch is hier vaak weinig tijd voor of zijn er geen resources beschikbaar om
klantinzichten in te winnen. 5hellos springt in dit gat: onze methode en online tool maken het
eenvoudig om live input in 30 minuten van 5 mensen te krijgen. Organisaties groot en klein, zoals De
Bijenkorf, Denksport, T-Mobile, YoghurtBarn en de Gemeente Amsterdam hebben 5hellos al ingezet
om hun marketingprogramma’s, websites en verschillende klantbehoeften scherp te krijgen.
5hellos is hard aan het groeien en wij bieden stagiairs de mogelijkheid om hieraan mee te werken.
Dit doe je als onderdeel van het team. Dagelijkse draag je bij aan de verschillende activiteiten zoals
b.v.;
• Het helpen organiseren van de online onderzoeksessies - en alles wat erbij komt kijken.
Denk aan het vinden van de 5 juiste panelleden voor deze onderzoeksessies en het
communiceren met hen over belangrijke sessie-informatie.
• Het voorbereiden van social media posts en mailchip mailings voor het werven van
panelleden.
• Het bieden van ondersteuning aan het team in de marketing- en salesprocessen
Uit deze activiteiten en meer, kunnen we samen bepalen hoe we het beste je
stageopdracht/afstudeerproject kunnen realiseren en maken tijd en middelen hiervoor beschikbaar.
Wat zoeken wij?
• Als student ben je georganiseerd, hou je van overzicht en ga je proactief te werk;
• Je bent flexibel, gedijt in een soms hectische werkomgeving, houdt wel van een uitdaging en
bent niet bang om uit je comfortzone te stappen;
• Je bent creatief en past dit toe op pragmatische vraagstukken, maar ook bij het bedenken
van leuke social mediacampagnes om panelleden te werven;
• Eenige ervaring met digital marketing en software tools zoals Mailchimp, Typeform,
Webflow en Canva is een plus;
• Je bent een echte teamplayer maar kan ool zelfstandig werken;
• Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels;
Wat bieden wij jou?
• Een inspirerende werkomgeving – waarbij je samenwerkt met zowel jonge mensen als zeer
ervaren marktonderzoeks- en UX-professionals;
• Flexibiliteit. Je kunt werken waar je wilt. Iedere woensdag werken we met het hele team op
kantoor in Amsterdam;
• Een toegewijd team, dat altijd open staat om je te helpen bij jouw ontwikkeling.
Geïnteresseerd? Let’s have coffee! Laten we (digitaal) kennismaken om te kijken of er een match is.
Nellie Kirschner-Timmer; nellie@5hellos.com |0653235888|www.5hellos.com

