MARKETING & COMMUNICATIE STAGIAIR(E)
ALSO INTERNATIONAL - NIJMEGEN
GEZOCHT: ENTHOUSIASTE MARKETING & COMMUNICATIE STAGIAIR(E)
ALSO International is per september 2019 op zoek naar een gedreven student(e) die uitdaging en
afwisseling zoekt in een marketingcommunicatie stage bij ons internationale bedrijf. Als onderdeel
van de Marketing & Communicatie afdeling werk je nauw samen met je collega’s, maar krijg je
natuurlijk ook veel eigen verantwoordelijkheden.
WAT GA JE DOEN?
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ondersteunen in het onderhouden van de
website en social media kanalen (creëren
en beheren van content: tekst, beeld en
video)
SEO & SEA optimalisatie
Ondersteunen in en het verbeteren van
ons Loyalty programma
(Zelfstandig) organiseren van toffe interne
en externe events zoals het kerstfeest,
kwartaal reviews, uitstapjes met klanten in
Nederland en buitenland
Diverse personeelsactiviteiten i.s.m. HR
Marktonderzoeken
Coördineren van vertalingen via het
vertaalbureau
Updaten van onze klantendatabase;
Diverse interne communicatie
werkzaamheden
En natuurlijk nog veel meer……

JOUW PROFIEL
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

HBO werk- en denkniveau
Minimaal 4 dagen in de week beschikbaar
(20 weken). Startperiode: september
Relevante opleiding in de richting van
Marketing of Communicatie
Goed in de Engelse taal
Ervaring met Office pakketten (HTML en
Content Management Systemen is een
pré)
Ervaring met Photoshop en/of InDesign is
een pré
Enthousiast, zelfstandig, creatief en
proactief.
WIJ BIEDEN JE

▪
▪
▪
▪

Een uitdagende, afwisselende en
leerzame stage
Aantrekkelijke stagevergoeding
Een gezellige werkomgeving
Gratis lunch en een wekelijkse
vrijdagmiddagborrel.

ALSO International is de grootste distributeur van originele printing supplies in Europa.
Wij leveren uitsluitend A-merken van binnen Europa aan wedeverkopers zoals resellers, kantoorvakhandels, inkooporganisaties,
retail- en webshopbedrijven in IT- en kantoorartikelen.
Wil je meer weten of direct solliciteren? Bel dan voor meer informatie of stuur een sollicitatiebrief met
CV naar: ALSO International | t.a.v. Karin Goedemans | Postbus 110 | 6500 AC NIJMEGEN
E-mail: sollicitaties@also-international.eu | T: 024 – 35 79 803

