STAGE-VACATURE: TEAMLEIDER MARKETINGTEAM
Wij zoeken een stagiaire(e), van een relevante hbo-opleiding, die actief deel uitmaakt van
het marketingteam. Het betreft 32 tot 38 uur per week voor minimaal een half jaar, startend
in januari/februari 2022.
Onder begeleiding van de senior medewerker marketing werk je aan de bestaande
bedrijfsprocessen, als onderdeel van ons onlangs nieuw vormgegeven marketingteam. Het
marketingteam bestaat, naast de vaste medewerkers van Neushoorn, uit mbomarketingstagiaires. Wij zoeken een hbo student voor het begeleiden en aansturen voor
deze mbo-studenten. Je gaat aan de slag als teamleider. Dit doe je samen met de vaste
medewerkers van Neushoorn.
In gezamenlijk overleg krijg je een aantal taken toebedeeld waarvoor je zelfstandig
verantwoordelijk bent. De functie omvat in ieder geval:
> Het ondersteunen van de marketingafdeling
> Het aansturen en begeleiden van de mbo-stagiairs die meedraaien in het marketingteam
> Meedenken over het bereiken van doelgroepen
> Het opzetten en managen van mailings, nieuwsbrieven en campagnes
> Het schrijven van teksten en persberichten
> Vormgeven van (social media) content en drukwerk
> Alle voorkomende hand- en spandiensten in het teken van de activiteiten van Neushoorn
In overleg wordt je takenpakket uitgebreid met taken die relevant zijn voor Neushoorn en
aansluiten op jouw interesse en stage.
Wij zoeken hiervoor een kandidaat die:
> De Nederlandse taal goed beheerst
> Beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
> Een groot verantwoordingsgevoel kent
> Flexibel, nieuwsgierig en proactief is
> Zelfstandig kan werken en terugkoppeling geeft
> Een neus heeft voor het laatste nieuws over evenementen en muzikanten, zowel op lokale
als landelijke schaal
> Basiskennis heeft met verschillende Adobe programma’s
> En natuurlijk een brede interesse heeft in cultuur en affiniteit heeft met Neushoorn
Wij bieden een afwisselende stage waarin je veel vrijheid, verantwoordelijkheid en ruimte
krijgt om je eigen potentie te ontdekken en te ontwikkelen. Een mooie kans om je netwerk
uit te breiden in de Friese cultuurwereld.
De stage mag een afstudeerstage zijn, waarbij we graag met jou kijken hoe we van het
aanpassen en optimaliseren van deze bedrijfsprocessen een passend en interessant
onderzoek kunnen maken.
Interesse?

Stuur je CV en motivatie naar Didi Winnubst – didi@neushoorn.nl met als onderwerp ‘’Stage
teamleider marketing’’

