Stagevacature Online marketeer

Locatie: Amsterdam
16/24 uur per week
September 2020 - februari 2021

Wij zoeken een jonge impactmaker die als stagiair(e) online marketing wil bijdragen
aan verandering van onderop.
Starters4Communities werkt aan een sociaal ondernemende samenleving, bottom-up gevormd door
changemakers. Wij geloven dat sociaal ondernemerschap de wereld op duurzame wijze kan
veranderen. Dit bereiken wij via onze praktijkgerichte trainingsprogramma’s waarmee diverse
doelgroepen kennis en vaardigheden opdoen in sociaal ondernemerschap, werken aan hun
ondernemend leiderschap en direct impact maken bij een bestaande sociale onderneming - of hun
eigen sociale startup ontwikkelen.

Over jou
●

●
●
●
●
●
●
●

Je bent student of net afgestudeerd aan een kunstacademie of hebt een BSc/BA in Media,
marketing of communicatie. Bijvoorbeeld: WdkA, Mediacollege, Hku, Kabk, BSc/BA
Journalistiek.
Je hebt goede schriftelijke communicatievaardigheden
Je bent zelfstandig, creatief en gestructureerd
Je hebt ervaring met Indesign, Photoshop (videobewerking is een pre)
Je hebt affiniteit met sociaal ondernemerschap in brede zin
Je bent beschikbaar vanaf september 2020, voor minimaal 6 maanden
Kennis van Facebookcampagnes/advertenties en Google Analytics is een pre
Je hebt zin om veel te leren over sociaal ondernemen in de praktijk

Over de rol
●
●
●

●
●
●

Je werkt in de praktijk mee met de creatief directeur en collega Marketing en communicatie
en stelt contentplannen op
Je maakt zelfstandig content voor online kanalen
Je doet creatief onderzoek en ontwikkelt concepten voor websitecontent, social
mediakanalen, nieuwsbrieven en campagnes en speelt daarbij in op de actualiteit en strategie
van S4C.
Je ondersteunt collega’s tijdens klantprojecten van o.a MDT Futureproof
Je denkt strategisch mee over marketing en communicatie, ook van evenementen die we
organiseren
Je leert de ins- en outs over sociaal ondernemen

Wat bieden wij?
●

●
●
●
●

Je gaat deel uitmaken van een vernieuwende en pionierende beweging en gemotiveerd team
om sociaal ondernemerschap in Nederland te versterken. Starters4Communities werkt met
ongeveer 25 mensen verspreid over het land.
Een rol die toegang biedt tot een interessant netwerk van jonge professionals, sociale
ondernemers en partnerorganisaties.
Een stageplek voor 16 of 24 uur per week. Werkdagen zijn flexibel in te richten.
Het is mogelijk om je werkzaamheden op diverse locaties te verrichten - team Marketing en
communicatie werken vanuit Amsterdam en Nijmegen
Begeleiding en sturing van creatief directeur en collega Marketing en communicatie
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●

Stagevergoeding: in overleg.

Starters4Communities wil een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren
bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij verschil
wil maken.

Proces
Herken jij jezelf in dit profiel en word je enthousiast? Graag zien we dan een motivatiebrief waarin je
vertelt:
1)
2)

Waarom jij deze stage wilt doen en;
Waarom jij degene bent die we zoeken.

Je kunt tot en met maandag 3 augustus reageren met dit formulier. Voor inhoudelijke vragen kun je
contact opnemen met Raoul Becher (06 5514 3218). Gesprekken staan gepland op dinsdag 25 augustus.
Startdatum liefst v/a 1 september.
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