Vacature Marketing & Communicatie stage
Als stagiaire Marketing & Communicatie bij Kiemt draai je mee in onze organisatie en draag je bij
aan ons doel: een planeet die ook voor een toekomstige generaties leefbaar is. Wil jij je hiervoor
inzetten en een groene toekomst dichterbij brengen? Dan ben bij ons aan het juiste adres!
Waar gaan wij voor?
Wij willen de grootste uitdaging van deze tijd aanpakken: het versnellen van de klimaat- en
energietransitie en de realisatie van circulaire economie. Hiermee zorgen wij voor een duurzame
woon- en leefomgeving voor ons allemaal. Het bedrijfsleven speelt hier als motor van onze
economie een grote rol in.
Wat ga jij doen?
Samen met de Communicatie & Marketing Coördinator pak jij op waar er vanuit communicatie en
marketing behoefte aan is. Omdat we met een klein team zijn zullen je werkzaamheden variëren
van het creëren van content voor op onze website/socials tot het meedraaien met onze (digitale)
events in de studio of op locatie.
•
•
•
•

genereren van relevante content voor onze websites;
ondersteunen bij de organisatie van onze online events;
managen van onze socials;
beheer van onze digitale nieuwsbrief.

Wat verwachten wij van jou?
• je hebt interesse in de energietransitie en de circulaire economie;
• je bent flexibel en hebt geen moeite met ad hoc werkzaamheden;
• je neemt initiatief en je kunt zelfstandig werken;
• Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal (in woord en geschrift);
• Je hebt ervaring met de programma’s Microsoft Office.
Wat kun je van ons verwachten?
• de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen;
• een fijne werksfeer in een team van betrokken collega’s;
• collega’s die graag hun kennis met jou delen;
• ruimte voor eigen initiatief;
• stagevergoeding.
Meer weten of solliciteren?
Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie? Dan kan je contact opnemen Merel
Schouten (Marketing & Communicatie Coördinator) via 06 83 222 729 of mailen naar
schouten@kiemt.nl.

