De Fotomeiden zoekt een Marketing stagiaire!
De Fotomeiden is een brand activatie bureau. Wij zorgen ervoor dat bedrijven, merken en campagnes een
boost krijgen. Hoe doen we dat? Heel simpel. Iedere foto wordt voorzien van een custom made
fotoframe met logo, actie of andere reclame dragende uiting. De foto wordt direct aan de gasten
op het event mee gegeven en zo zorgen onze Fotomeiden ervoor dat er een uniek een-op-een
moment wordt gecreëerd!
Werkzaamheden:
• Onderzoek naar nieuwe potentiele partners / klanten;
• Contact leggen en onderhouden met huidige klanten/ potentiele klanten;
• Ondersteunen bij het plaatsen van orders en facturatie.
• Meedenken / creëren van content voor de social media kanalen
• Meedenken / creëren van een nieuwe salesstrategie;
Jouw profiel :
• Je hebt affiniteit met marketing & communicatie;
• Je hebt een service- en klantgerichte houding;
• Je werkt service- en klantgericht;
• MBO/HBO denk- en werkniveau;
• Vanaf 1 september 2019 beschikbaar (eerder mag natuurlijk ook).
Wij willen dat jij je stage zo goed mogelijk kunt uitvoeren en je een mooie ontwikkeling doormaakt. Dit
willen we uiteraard zo leuk mogelijk maken, om zo samen de mooiste dingen te creëren. Hier komt een
hoop bij kijken, denk aan:
• Het werken in een enthousiast team van creatieve professionals in een start-up omgeving;
• Een stageplek waar je je kunt ontwikkelen en vele aspecten van het bedrijf leert kennen;
• Ruimte voor je eigen ideeën en de kans om mee te denken aan mooie creatieve uitingen;
• Een ruime stagevergoeding;
• Meest gezellige kantoor, midden in Amsterdam op de Utrechtsestraat;
• Een heerlijke lunch en leuke borrels!
Je zult volledig meewerken binnen het kantoor van De Fotomeiden in Hartje Amsterdam.
Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Stuur je CV en motivatie naar info@defotomeiden.nl
Uiteraard beantwoorden we eventuele vragen graag. Wie weet wordt jij onze nieuwe Marketing stagiaire!
Liefs,
De Fotomeiden

