Apple Bee zoekt een enthousiaste hbo-stagiair(-e) in de richting van marketing/communicatie. Wij
bieden een leerzame en uitdagende meeloop-stage aan, waarbij je actief meewerkt aan online en
offline marketingactiviteiten binnen een groeiende onderneming in de internationale B2B markt.
Naast het onderhoud van de website, teksten schrijven, beheren van social media en diverse
marketing gerelateerde werkzaamheden, werk je mee aan marktonderzoek om onze groeistrategie
verder te ontwikkelen. In een kort tijdsbestek zal je dus te maken krijgen met een hoop verschillende
werkzaamheden die erg leerzaam zijn in je verdere loopbaan. Tijdens de stageperiode rapporteer je
aan, en wordt je ondersteund door de communicatiemanager.
Wie zijn wij?
Apple Bee is sinds 1998 een Nederlands tuinmeubelmerk en wordt gekenmerkt door uniek design met
een vrolijk karakter. Al meer dan 20 jaar maken wij met liefde, inspirerende tuinmeubels waar wij erg
trots op zijn. De opvallende collecties staan voor kwaliteit, comfort en duurzaamheid.
Wat ga je doen tijdens je stage?
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt actief mee aan marktonderzoek
Teksten schrijven/productomschrijvingen t.b.v. website, magazine en advertenties
Je wordt verantwoordelijk voor het website onderhoud
Beheer van de sociale mediakanalen (Facebook, Instagram)
Nieuwsbrieven opmaken
Productfotografie in eigen fotostudio
Diverse ondersteunende taken voor de marketing

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je volgt een HBO-opleiding op gebied van marketing en/of communicatie
Je hebt een flexibele instelling en kunt snel schakelen
Je bent zelfstandig en voelt je verantwoordelijk voor je werkzaamheden
Je werkt accuraat en resultaatgericht
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse in woord en geschrift
Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal, Duits is een pré
Ervaring met video en/of beeldbewerking is een pré
Gedegen kennis van Microsoft Office (Word, Excel)

Wat bieden wij jou?

•
•
•
•
•

Een vaste stagevergoeding
Een eigen werkplek op ons gezellige kantoor in Dongen
Een leerzame stage met verantwoordelijkheidsgevoel
Gezellige collega’s en een informele werksfeer
Directe begeleiding

Geïnteresseerd? Stuur dan je CV met motivatie naar b.verlinde@applebee.nl Hopelijk tot snel

