Marketingcommunicatie stage bij een maatschappelijk betrokken organisatie
Wil jij in je werk van betekenis zijn voor je medemens? Ben jij geïnteresseerd in sociaal
maatschappelijke vraagstukken? Heb jij een passie voor online marketing, social media en content?
Dan is dit de stage voor jou, waar jij kunt bijdragen aan de maatschappij!
Op onze marketing & communicatie afdeling hebben wij een leerzame en uitdagende stage
beschikbaar voor de duur van 20 weken. De marketing & communicatie afdeling is flink in
ontwikkeling en biedt daardoor veel uitdagingen. Je zult verantwoordelijk zijn voor taken op het
gebied van offline en met name online marketing. De uitdagingen liggen voornamelijk op het gebied
van online marketing, social media en content, waar wij veel van jouw eigen inbreng verwachten.
De stagiair(e) die wij zoeken is ambitieus, gedreven, enthousiast en kan goed zelfstandig werken in
een klein team. Als je maatschappelijk betrokken bent, zit je hier helemaal op je plek, We laten je
meekijken, meewerken en vanzelfsprekend ook meedenken binnen onze organisatie.
Als digital native kun jij je kennis inzetten bij onder andere:







Ontwikkelen van off- en online communicatiemiddelen
Opstellen van een social media plan en contentstrategie
Onderhouden van de social media kanalen
Ondersteunen bij het maken en bedenken van content middels een contentcalendar
Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de website en online content
Werkzaamheden op het gebied van online en offline marketing

Kortom; een boeiende functie op een marketing & communicatie afdeling die volop in beweging is en
de mogelijkheid biedt om je opgedane kennis in de praktijk te brengen en je vaardigheden verder te
ontwikkelen.
Als persoon ben jij:







Goed in de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
Goed in het schrijven van content online, offline, cross media
Goed met het eigen maken van systemen: cms, mailchimp, hootsuite
Zelfstandig
Proactief
Communicatief vaardig

Je kunt je opgeven als:





Je een Hbo-opleiding volgt in de richting communicatie, marketingcommunicatie, online
marketing, content creatie en strategie; 3e jaars-student
Je beschikbaar bent voor ca. 20 weken; start februari 2019
Je minimaal drie dagen in de week beschikbaar bent
Je woonachtig bent in de omgeving van Amsterdam

Wat jij van ons krijgt
MaDiZo is een sociaal maatschappelijke dienstverlening. Wij zijn een informele organisatie met platte
lijnen en ervaren stagebegeleiders. Wij bieden een leerzame en boeiende stage in een uitdagende
omgeving waarbij je de marketing &communicatie afdeling ondersteunt bij de uitvoering van de
online strategie en het schrijven van plannen. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en de
mogelijkheid om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Je zet je samen met ons in voor de
kwetsbare bewoners in Amsterdam Zuidoost.
Dat is nog niet alles. Je krijgt ook:
 Leuke collega’s
 Een stagevergoeding
 Een multiculturele werkomgeving
 Afwisselende werkzaamheden
 Ruimte voor eigen initiatief

Enthousiast over de stage? Meld je direct aan!
Stuur je motivatiebrief en cv per uiterlijk op 14 januari 2019 naar MaDiZo Amsterdam Zuidoost en
Diemen t.a.v. de afdeling HR. Via e-mail: vacatures@madizo.nl. De stage start vanaf februari 2019 en
is geschikt voor een derdejaarsstudent informatie, media & communicatie/ Communicatie op HBOniveau.

