Marketing Stage
bedrijf | over ons
Bij Easywalker ontwikkelen we kinderwagens en buggy's die ouders stimuleren om er met hun kind op uit te gaan. Ons bedrijf betrad de markt in
1989 met de introductie van een iconische nieuw kinderwagenconcept: de eerste driewieler in Europa. Die uitdagersmentaliteit leeft nog steeds en
we zijn trots op het maken van producten die gebruiksvriendelijk, stijlvol en zeer comfortabel zijn voor ouders en kinderen. We zijn voortdurend
op zoek naar nieuwe manieren om de “walk” van ouders meer “easy” te maken. Omdat we geloven dat geluk ligt in het verbinden met de wereld
en de mensen om je heen.
Inmiddels is Easywalker bekend onder ouders in 45 landen, en maken we producten onder drie afzonderlijke merken: Easywalker, MINI by
Easywalker en Disney by Easywalker. Alledrie duidelijk gepositioneerde proposities met een eigen assortiment en marketing strategie.

functie details
We zijn op zoek naar een enthousiaste en getalenteerde stagiaire, om het marketing team te komen versterken. In deze rol help je mee met de
coordinatie van uiteenlopende marketing werkzaamheden, zoals locale en internationale campagnes, evenementen (beurzen e.d.), het maken van
materialen voor op de winkelvloer (displays, folders e.d.), blogger campagnes, social media, etc. Daarnaast schrijf je teksten (website, social,
brochures), en creëer je content voor social media met behulp van onze eigen graphic designer.

functie eisen
•
•
•

HBO of WO richting marketing of communicatie
Vloeiend in Nederlands en Engels
Fulltime beschikbaar per Augustus / September

over jou
•
•
•
•
•

Oog voor detail
Georganiseerde manier van werken
Creatief
Begrijpt hoe social media kanalen werken
Positief, energiek, nieuwsgierig

wij bieden
•
•
•
•
•

Plek om alle aspecten van het marketing vak te leren bij een snel groeiend, internationaal bedrijf
Werken in een jong team met een ondernemers mentaliteit
Mooi pand in Amsterdam Zuid aan het water
Ruimte om te leren en jezelf te ontwikkelen
Stagevergoeding + eventueel reiskosten

geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en CV naar jobs@easywalker.nl

