Ben jij creatief, visueel ingesteld en is content creation jouw passie? Heb je een liefde voor juwelen
en ben jij ondernemend? Wil je werken in de dynamische omgeving van een ambitieus,
internationaal opererend, tweede generatie familiebedrijf dat zich richt op de high end luxury markt?
Dan horen we graag van jou!
Ter ondersteuning van ons team zoeken wij per direct een stagiair
Social Media / Content Manager
Wij zijn opzoek naar een stagiair die onderdeel van ons team wordt. Je zult verantwoordelijk worden
voor een groot deel van onze content voor social media.
JOUW TAKEN
• Plannen van en overzicht houden op de content kalender
• Creëren van content voor onze Social media kanalen (Instagram, Facebook, twitter)
• Onderhouden van website
• Meewerken aan campagnes om meer traffic te krijgen, o.a. versturen van nieuwsbrieven,
inzet Social media
• Bewaking van de Van Gelder Indian Jewellery identiteit
DE IDEALE KANDIDAAT
• Volgt een HBO of WO studie in de richting van Marketing/Communicatie/Multimediadesign
• Kan goed werken met alle Photoshop/Adobe programma’s
• Je creatieve ideeën sluiten perfect aan op onze ‘tone of voice’
• Vloeiend Engels en Nederlands, woord en schrift
• Ervaring met Google Analytics en/of andere analysetools
• Passie voor India, juwelen, fashion, kunst, reizen
• Begrijpt trends op Social Media en kan hier snel en goed op inspelen
• Is zowel in staat om zelfstandig als in teamverband te werken
WIJ BIEDEN
• Een super stage bij een internationaal opererend juwelen label met groeiambitie, op de
mooiste plek van ’s Hertogenbosch
• De mogelijkheid om al jouw creativiteit tot uiting te brengen, waarbij ‘Learning by Doing’,
ons motto is
• Goede werksfeer waar hard werken en fun hand-in-hand gaan
• Een passende stagevergoeding
Ben jij toe aan een uitdagende stage met internationaal perspectief binnen een uitstekend netwerk?
Dan horen wij graag van jou!
Stuur dan je cv en motivatie naar info@vangelderjewellery.com. We zien er naar uit!

www.vangelderjewellery.com

