WIJ ZOEKEN EEN

MARKETING

communicatie

STAGIAIR(E)
in de
marketing &
evenementen
branche

BEDRIJFSPROFIEL
Dr. WOOOW! is een creatief bureau met passie voor Urban Culture. Wij zijn gevestigd in Rotterdam en houden ons
bezig met het ontwikkelen van marketingconcepten, events en brand activaties.
Dit doen we voor merken en bedrijven als Aktiesport, de KNVB, PUMA, Adidas en KFC.
Daarnaast hebben wij een aantal dochterondernemingen; Panna Knock Out, Freestylevoetbal.nl Elite Skills Arena
Benelux en Urban Booking.
In alles wat we doen streven we naar het WOOOW moment!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Is marketing jouw passie, heb jij affiniteit met evenementen en/of sport, en ben jij op zoek naar een leuke maar
vooral ook uitdagende stageplek? Dan ben je bij Dr. WOOOW! aan het juiste adres. In deze functie worden vrijheid,
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gecombineerd met een informele werksfeer.
Als marketingspecialist ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van verschillende
marketingactiviteiten binnen de organisatie, zowel on- als offline. Naast de marketingwerkzaamheden zul je het sales
team ondersteunen met diverse activiteiten en ben je onder andere verantwoordelijk voor het schrijven van teksten
voor brochures en artikelen. De ervaringen die je hierbij op doet gaan je zeker helpen in de toekomst.
Door jouw veelzijdigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en daadkracht efficiënt in te zetten geef jij op een optimale
manier vorm aan de volgende verantwoordelijkheden:

Creëren en schrijven van content voor de website
Schrijven van blogs en nieuwsberichten
Maken van brochures

Onderhouden en analyseren Social Media

Meedenken met en uitvoeren van promotie activiteiten

Overige marketing activiteiten

PERIODE
AUGUSTUS/SEPTEMBER 2019 T/M JANUARI 2020

FUNCTIE-EISEN
HBO opleiding

Affiniteit met evenementen en/of sport

Goede commerciële, communicatieve en sociale vaardigheden
Stressbestendig

Een representatief voorkomen

Een flexibele en proactieve instelling

Goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal
Fulltime beschikbaar

Bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B

Bereid om in overleg af en toe in het weekend te werken en te reizen voor de functie

CONTACTINFORMATIE
Wil jij deze functie graag bij ons komen vervullen? Stuur dan je cv en motivatie naar info@drwooow.com

