stage marketing
en communicatie

Beste student,

Wat leuk dat je interesse hebt in Yoghurt Barn en dat onze
stageplaats je aanspreekt! In deze stageomschrijving leggen we
je graag even uit wat stage lopen bij Yoghurt Barn inhoudt en
wat je van jouw stage kunt verwachten.
Inhoud van de stage
Je zal als stagiaire de functie vervullen van medewerker
Marketing en Communicatie. Jouw taken zullen heel
verschillend zijn; geen dag is bij ons hetzelfde! Je werkt samen
met (en onder begeleiding van) de Creative
Content Developer en brengt jouw creatieve ideeën in tijdens
brainstormsessies. Je mag je bezig houden met communicatie,
strategie en marketing. Als klap op de vuurpijl is kennis
van Photoshop, InDesign en Illustrator een pre, want jij zult je
ook bezig gaan houden met (kleine) designopdrachten.
Wie ben jij?
Wat heel belangrijk is voor ons? Dat jij zelfstandig en
gestructureerd kunt werken, een pro-actieve houding hebt,
communicatief sterk bent én dat je het leuk vindt om in een
heel gezellig team te werken! We zijn op zoek naar creatieve
mensen die ons kunnen helpen met de uitdagingen waar wij
op dat moment tegenaan lopen. Het is een pre als je ervaring
hebt in de horeca en affiniteit hebt met onze producten.

Wat bieden we jou?
Yoghurt Barn is een jonge, oer-Hollandse en sterk groeiende
organisatie waarbinnen van alles te doen is. Werken bij
Yoghurt Barn is gevarieerd en elke dag is anders. Hierdoor
vliegt de tijd en verveel je je nooit. Dit zorgt er ook voor
dat jij je bezig mag houden met enorm gevarieerde
projecten en daardoor kunt ontdekken wat je leuk en
minder leuk vindt. Door de grote mate van zelfstandigheid
heb je veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Het is wel
belangrijk dat je hier goed tegen kunt en er een
uitdaging in ziet. Uiteraard is jouw stagebegeleider vanuit
Yoghurt Barn altijd bereid om samen met jou te kijken naar
jouw persoonlijke doelen, zodat wij je hierbij kunnen helpen.
Ook niet onbelangrijk: een smakelijk yoghurtje als lunch mag
zeker niet ontbreken!
Stageonderzoek
Uiteraard bieden we jou de tijd om aan je stageonderzoek te
werken (richtlijn: 20% per werkweek). Het onderwerp van je
stageonderzoek zullen we in overleg met jou bepalen.
Vergoeding
Je zult als stagiaire voor vijf maanden ons team komen
versterken in een full time dienstverband (38 uur). Hiervoor
krijg je een passende vergoeding. Daarnaast zullen eventuele
werkelijk gemaakte reiskosten die buiten de dekking van de
OV-jaarkaart vallen vergoed worden.

