STAGEVACATURE: MARKETING, COMMUNICATIE & PR
BRANDCARE
Bij Brandcare richten we ons op event branding en kennen we onze oorsprong binnen de sportevenementenbranche. We maken signingplannen en ontwikkelen oplossingen om de bekendheid
van merken en van hun partners te vergroten. We adviseren over de oplossingen die het best bij de
specifieke wensen, behoeften en uitstraling passen. Op deze manier kunnen we bouwen aan een
sterk merk waarmee allerlei sponsors, bezoekers en partners zich kunnen identificeren, zie ook
www.brand-care.nl.
Het kantoor van Brandcare is gevestigd in Swalmen, Limburg.

MARKETING, COMMUNICATIE & PR
Brandcare is als start-up nu een anderhalf jaar actief en is op zoek naar een meewerkende stagiair die
zich thuis voelt in een ondernemend bedrijf waar je veel eigen verantwoordelijkheid krijgt.

DE STAGEWERKZAAMHEDEN
Voor Brandcare houd jij je bezig met alles wat bij marketing, communicatie & pr komt kijken:
• je brengt de markt in kaart en attendeert ons op mogelijke kansen;
• je denkt mee over een social media strategie en onderhoudt de social media accounts actief;
• je onderhoudt contact met reeds bestaande klanten over het eventuele delen van content;
• je denkt mee over hoe Brandcare zich het beste in de markt kan zetten (hier is zeker ruimte voor
een stage- of afstudeeronderzoek) en je zet bijbehorende promotionele activiteiten op en voert
deze ook uit (zowel online als offline).

WAT VOOR IEMAND BEN JIJ?
Je bent ondernemend, een commerciële denker en je hebt een open karakter. Je communiceert goed en
makkelijk, zowel mondeling (ook telefonisch) als schriftelijk. Je hebt affiniteit met social media en ideeën
hoe je die social media (ook) zakelijk en marktgericht kunt inzetten. Je kunt goed zelfstandig werken en
bent niet bang om jouw mening te geven. Als je in bezit bent van een rijbewijs B, dan is dat een pré.
Onze eerste inschatting is dat deze stage het beste aansluit bij studenten van communicatie en
marketing-gerelateerde opleidingen, maar als je jezelf herkent in bovenstaande omschrijving, een brede
interesse hebt en MER-, BE- of CE-student bent, dan ben je ook van harte uitgenodigd om te reageren.

STAGEVERGOEDING
Er is een stagevergoeding beschikbaar.

VOEL JIJ JE AANGESPROKEN EN KUN JE
NIET WACHTEN OM AAN DE SLAG TE GAAN?
Stuur dan je CV met motivatiebrief, originaliteit wordt gewaardeerd, naar joep@brand-care.nl.
Voor meer vragen kun je natuurlijk ook even bellen naar Joep van de Voort +31 6 42 71 95 20.
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