Stagiair Marketing & Communicatie (M/V)
HR Groep
Locatie Rijswijk & Online
Dit is de functie die je uitvoert

Als Marketing & Communicatie stagiair maak je deel uit van het marketing & communicatie team in Rijswijk. Je bent iemand die
begrijpt hoe je ervoor zorgt dat de juiste boodschap via alle mogelijke kanalen op zowel strategisch als operationeel niveau wordt
gecommuniceerd. Je hebt een creatief brein en komt met onderscheidende, commerciële ideeën die bijdragen aan een optimale
klantbeleving.
In deze functie combineer je een hands-on mentaliteit met een langetermijnvisie. Je werkt mee aan huisstijl, marketingconcepten, strategie en doelstellingen en vertaalt dit naar een concreet marketingstrategie en content dat je vervolgens samen met je
collega's implementeert. Daarnaast ben je een sterke gesprekspartner en vind je het leuk om contacten te leggen en te onderhouden met collega's, leveranciers en klanten.
Deze stage helpt je bij het verwerven van marketingvaardigheden en geeft je kennis van verschillende marketing- en communicatiestrategieën. De ideale kandidaat brengt energie, frisse perspectieven en creativiteit - we moedigen onze stagiaires aan om
klaar te staan om ons constructief uit te dagen, nieuwe ideeën te delen en ons te helpen onze branche vooruit te helpen door ons
klantenbestand te inspireren.

Verantwoordelijkheden

Vereisten

Relevante informatie vanuit de branche vergaren,
trends en belangrijke berichtgeving signaleren en
nieuwsupdates maken voor het communicatieteam;

Je voelt je verantwoordelijk en je bent organisatorisch sterk.

Presentaties geven over verschillende promoties en
campagnes;

Sterk verlangen om te leren, maar bent zelf professioneel en
proactief;

Creëren van content voor online marketing- en
reclameactiviteiten (bijv. Sociale media, direct mail en
internet), zoals copywriting en grafische invulling;

Gedegen kennis van verschillende marketingtechnieken,
passie voor de marketingbranche en weet de best cases te
vertalen in digitale groei;

Bijschakelen bij het organiseren van marketingevenementen of offline marketing;

Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve
vaardigheden in het Nederlands. Daarnaast beheers je ook
goed Engels;

Ondersteuning van het marketingteam bij dagelijkse
administratieve taken;
Daarnaast werk je aan een onderzoek met o.a.
markt- en concurrentieanalyses.

Je bent stressbestendig, sociaal en communicatief ijzersterk;

Professionele kennis van MS Office, Adobe Creative Suite,
marketingcomputersoftware en online applicaties;
Ervaring met e-commerce of de bereidheid dit te leren.

Dit is het bedrijf waarvoor je aan de slag gaat

HR Groep produceert en levert digitale, duurzame en sociale producten en diensten in de openbare ruimte. Maar HR Groep is
méér dan de levering van producten; wij helpen u een veilige en prettige leefomgeving te creëren, die efficiënt kan worden
beheerd. Als totaalaanbieder op het gebied van inrichting van de openbare ruimte, zijn we er trots op dat we iedere dag een rol
spelen in de levens van mensen om zich veilig en comfortabel te kunnen voortbewegen. We besteden zorg en aandacht om een
prettige werkomgeving te waarborgen.

Interesse?

Direct solliciteren?

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met:

Stuur dan onderstaande input naar communicatie@hrgroep.nl:

Miarka Webb

• CV

HR Groep Streetcare

• Motivatiebrief (maximaal 250 woorden) of

Tel. +31 (0)6 4664 3774

motivatievideo (maximaal 2 minuten)

