Stagiair Marketing & Communicatie

Locatie:

Leusden

Vakgebied:

Marketing & Communicatie

Niveau:

HBO

Duur:

5 maanden of langer

Voor onze opleiding labels NIVE opleidingen en IBO Qualified Business School zijn wij op zoek naar
een marketingcommunicatie stagiair die het leuk vindt om mee te werken aan verschillende onlineen offline marketing en communicatie projecten. Je gaat ervaring op doen in (online) marketing,
social media en branding. Je wordt hierin begeleid door onze marketeers Denise en Chantal.
In het kort










Meewerken aan diverse marketing en communicatie projecten, zoals het in de markt zetten
van verschillende nieuwe en bestaande opleidingen en het ontwikkelen en uitvoeren van een
succesvolle social media strategie.
Je krijgt de unieke kans mee te werken aan de herpositionering van een van onze merken!
Je ontwikkelt en schrijft mailings aangepast op de verschillende doelgroepen.
Je verzamelt en schrijft content voor verschillende marketing kanalen.
Je zet online onderzoeken op, doet doelgroep analyses voor nieuwe producten, ontwikkelt
online magazines, ondersteunt bij webinars, en nog veel meer.
Als stagiair zorg je er samen met onze marketeers voor dat NIVE en IBO top-of-mind zijn bij
prospects, deelnemers en alumni. Dit doe je onder andere door ervoor te zorgen dat onze
social mediakanalen (Facebook, LinkedIn) continu gevuld blijven met relevante informatie. Je
gaat in gesprek met collega’s en docenten, zoekt naar interessante onderzoeken en artikelen
en zoekt daarbij het juiste beeldmateriaal en bedenkt pakkende teksten.
Daarnaast help je ons bij het organiseren van congressen en webinar weeks, help je bij de
promotie daarvan en zorg je ervoor dat onze deelnemers en docenten ambassadeur worden.

Wie je bent
Je volgt een studie in de richting van Marketing of Communicatie, je bent proactief en kunt goed
zelfstandig werken. Je bent flexibel en je durft je mening te geven. Daarnaast kun je goed uit de
voeten met Microsoft Office, ben je handig met social media en wil je een bijdrage leveren aan de
leercurve van professionals.
Wat wij bieden




Een stage bij een groeiende organisatie in Leusden met een duidelijke visie op Leren en
Ontwikkelen.
Fulltime meeloopstage voor de duur van 5 maanden.
Stagevergoeding.





Ruimte om opdrachten voor je studie uit te voeren.
Een ongekend goede en informele werksfeer.
Leuke en gezellige collega’s.

Wie wij zijn
NIVE opleidingen
NIVE Opleidingen biedt al ruim 35 jaar hoogwaardige opleidingen en cursussen voor financiële
professionals in alle denkbare sectoren. De opleidingen en cursussen zijn praktijkgericht, interactief,
actueel en gericht op kennis en vaardigheden waarmee financiële professionals “in control zijn” en
zodoende waarde toevoegen aan de eigen organisatie.
IBO Qualified Business School
IBO Qualified Business School staat al ruim 40 jaar voor op de praktijk toegesneden opleidingen voor
ervaren professionals. Behalve de praktische toepassing, staat ook de persoonlijke ontwikkeling van
onze deelnemers centraal. Het resultaat van studeren bij IBO is dat je groeit als professional en
boven je eigen verwachtingen uitstijgt. Het gaat er immers niet alleen om meer te weten, maar ook
om meer te durven en mensen in beweging te krijgen.
Solliciteren?
We leren je graag kennen. Presenteer jezelf op een pakkende manier, zoals bijvoorbeeld een blog of
een filmpje van maximaal 2 minuten. Stuur deze naar: denise.joosse@ibo.nl. Heb je vragen over de
functie, stuur even een appje naar Denise, marketingadviseur IBO Qualified Business School, 06 54 94
07 77.

