WANTED: (Soon to be) Marketing / Media Legend!

Ben jij op zoek naar een leerzame stageplek waar jij jouw kennis en creativiteit in de praktijk kan
brengen? Waar je de vrijheid krijgt om eigen ideeën in te brengen en jezelf kan ontwikkelen? Kom dan
stage lopen bij Boodschapjes.com!
Wij zijn een start-up die zorgt voor disruptie in de online boodschappenmarkt, door het net een beetje
anders te doen dan de huidige standaard. Ben jij allesbehalve standaard? En ben je net als wij ervan
overtuigd dat boodschappen doen ook anders kan? Mooi, dan zijn wij de perfecte match!

Wat wij van jou verwachten:
» Je volgt een erkende MBO of HBO opleiding in de richting van media, grafisch of
marketing/communicatie
» Goede beheersing van Adobe Photoshop of wilt dit graag leren
» Communicatief sterk, enthousiast & pro-actief
» Je volgt influencers (blogs/vlogs/social media) op de voet, maar dit is geen vereiste
» In het bezit van een rijbewijs is een bonus, maar is geen vereiste
» Per direct of per april 2019 beschikbaar
Een grote dosis enthousiasme is een must. Verder ben je niet bang voor de camera, daar wij een online
serie maken van de hele start-up fase en jij hier ook onderdeel van uit gaat maken.

Na jouw stageperiode bij Boodschapjes.com:
» Ben jij een ster in content creatie (tekst, video, beeld, you name it!)
» Rock jij je moeiteloos door relevante marketing tools & (website) systemen heen
» Kan jij als een baas overweg met verschillende pers & PR werkzaamheden
» Weet jij hoe je het beste een doelgroep kunt bereiken op de meest te gekke manieren
» Is er uitzicht op een bijbaan wanneer jij jouw stageperiode met succes hebt afgerond
Boodschapjes.com is een online platform waar men gemakkelijk en snel de dagelijkse boodschappen kan
bestellen bij de lokale supermarkt in de buurt. Ons kantoor zit in het bruisende business center van de
Dutch Innovation Factory in Zoetermeer, waar we van alle gemakken zijn voorzien (lees tafelvoetbal &
pingpongtafel) We hebben een jong, gezellig en betrokken team, waar je genoeg ruimte krijgt om lekker
jezelf te zijn en eigen ideeën aan te dragen.
Lijkt dit jou wel wat? Reageer dan niet. Raak je dolenthousiast en is deze stageplek jou op het lijf
geschreven? Stuur dan jouw motivatie + CV naar jobs@boodschapjes.com.

