Stagiair marketing communicatie EnergyParty (16 -24 uur)
Functie omschrijving
Wij zijn op zoek naar een stagiair marketing communicatie die ons kan helpen uitgebreider
invulling te geven aan de communicatie van 070Energiek/de EnergyParty. We gebruiken een
website en social media om te communiceren met onze doelgroep. De doelgroep is echter
aan het veranderen en dat vraagt een andere en/of aanvullende aanpak.
We zoeken iemand die een plan kan maken voor onze marketing communicatie en de opzet
wil maken voor de verschillende kanalen. We initiëren regelmatig campagnes en willen dat
ons team voorzien wordt van de juiste materialen. Dit gaat dan om flyer en brochure
materialen.
Over ons
070Energiek is een Haagse energiecoöperatie, en richt zich op samen duurzaam energie
inkopen, investeren in duurzaam opwekken én investeren in energiebesparing door advies
van vrienden (de EnergyParty). Deze stage heeft betrekking op EnergyParty. Je komt te
werken in een gedreven team. Je collega’s hebben hetzelfde doel voor ogen, een duurzame
energietransitie. We zijn een klein team waardoor de lijnen kort zijn. Door de vlakke
organisatie is er bovendien veel ruimte voor eigen initiatief. We werken samen met
verschillende organisaties die onze methode gebruiken en verkopen dus je zult gevraagd
worden om ook bij deze partners een kijkje in de keuken te nemen. We willen een naadloze
aansluiting tussen wat onze partners over EnergyParty vertellen en wat we zelf
communiceren.
Je belangrijkste taken bestaan uit:
- Meedenken over de verbetering van concept en klantcontact
- Materialen maken en verspreiden;
- Nieuwe content maken voor de website eventueel met hulp van een professionele
schrijver en ontwerper;
- Onderhouden van sociale media;
- Marketing acties initiëren en uitvoeren in samenwerking met onze partners.
Wij vragen:
- Je hebt een HBO werk- en denkniveau;
- Je volgt een studie in marketing en communicatie;
- Iemand die zowel aan plannen wil schrijven als uitvoering op zich wil nemen;
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel in woord als
geschrift);
- Je hebt sterke communicatieve vaardigheden;
- Je hebt een extraverte persoonlijkheid, die anderen weet te motiveren;
- Je hebt interesse in duurzaamheid en/of vindt het leuk om je hierin te verdiepen;
- Je kunt zelfstandig en nauwkeurig werken;
Wij bieden:
Wij zijn een jong team die veel waarde hecht aan flexibiliteit. We kunnen flexibele uren
bieden. De werksfeer is open en informeel. We zijn een jong bedrijf dat bezig is met een
landelijke opschaling, jij krijgt de mogelijkheid om hierin met ons mee te groeien. Er is een
stagevergoeding beschikbaar.
Interesse? Neem dan contact met ons op om te bekijken of deze stage iets voor jou is. Stuur
een mail naar Chantal@070energiek.nl

