HBO STAGE COMMUNICATIE

Wat leuk dat je interesse hebt in een stageplaats bij YB! In deze stage omschrijving leggen we je uit wat stage
lopen bij YB inhoudt en wat je van jouw stage kunt verwachten.
YB - GOOD FOOD & GREAT IMPACT
Good food. Great impact. Dat is wat we je bij YB beloven. We doen er alles aan om duurzaam te ondernemen in
lijn met onze klimaat positief strategie. Dit doen we natuurlijk al sinds 2012 via onze dertien horeca Barns
verspreid door het land, en sinds 2021 ook via eigen YB producten in de schappen van de supermarkt en
cateraar bij jou om de hoek. In april openden we de eerste fast service franchisevestiging in het buitenland. Om
dit alles goed te blijven ondersteunen en het merk YB online en offline de juiste impuls te geven, zoeken wij op
het gebied van Communicatie een allround stagiaire om het communicatie team te ondersteunen.
ALLROUND COMMUNICATIE STAGIAIRE
Als Allround Communicatie Stagiaire heb je een heel uiteenlopend takenpakket. Zo hou je je bijvoorbeeld bezig
met de volgende projecten en taken:
Een zelfstandig project om het toepassen van LinkedIn naar een next level te tillen.
Ondersteunen bij content creatie voor social media uitingen, assisteren bij fotoshoots, grafische
vormgeving, copywriting, ontwikkeling van online en offline communicatie zoals flyers, handboeken,
interne nieuwsbrieven, e-mailmarketing, website.
Ondersteunen bij grote projecten als campagnes, lancering zomermenu, rebranding en events.
De rol om gasten een positief gevoel te geven in vorm van klachtafhandeling via reviews, mails, DM’s
Beheren van het loyalty programma.
Je bent als een spil in het wiel en jouw kritische blik en oog voor kansen en vernieuwingen wordt gewaardeerd.
Het is ons doel dat je aan allerlei soorten projecten meewerkt en ook veel zelfstandigheid krijgt in je eigen taken.
WAT BIEDEN WE JOU?
YB is een dynamische en snelgroeiende organisatie waar elke dag nieuwe ontwikkelingen zijn. De
werkzaamheden zijn dan ook gevarieerd en dit biedt veel uitdaging en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Er
zijn professionele, sociale en ondernemende collega’s werkzaam. We werken hard, maar rust, structuur en een
goede werk/privé balans vinden we belangrijk en dit resulteert in flexibele werkomgevingen en -tijden. Het is wel
belangrijk dat je hier goed tegen kunt. Ons kantoor waar het communicatie team gebaseerd is zit in Den Bosch.
Je werkt nauw samen met je communicatie collega’s en met je stagebegeleider vanuit YB ga je samen aan de
slag om persoonlijke doelen te stellen én behalen. Ook niet onbelangrijk: lekkere producten tijdens de lunch
zullen niet ontbreken.
WIE BEN JIJ?
Wat heel belangrijk is voor ons? Dat je lekker jezelf bent en wij de échte jij leren kennen. Je krijgt energie van
samenwerken met een team, maar weet ook echt goed zelfstandig en kritisch te zijn, kansen te zien en ideeën
aan te dragen. Je hebt een creatieve geest en uitstekende communicatieve vaardigheden. Het is belangrijk dat je
Adobe programma’s beheert (met name Indesign, Photoshop en Illustrator) en een goede en snelle
OV-verbinding naar Den Bosch en Utrecht hebt vanuit je woonplaats. We vinden het natuurlijk fijn als je affiniteit
hebt met onze producten en duurzaamheid.
ALGEMENE INFORMATIE
Je versterkt als stagiair voor ongeveer vijf maanden (20 januari t/m 16 juni) ons team in een fulltime
dienstverband (38 uur). Hiervoor krijg je een passende vergoeding en daarnaast zullen eventuele werkelijk
gemaakte reiskosten die buiten de dekking van de OV-jaarkaart vallen vergoed worden. Uiteraard bieden we jou
de tijd om aan je stageonderzoek of -competenties te werken (richtlijn: 20% per werkweek). Het onderwerp of de
projecten van je stageonderzoek zullen we in overleg met jou bepalen.

