PR- & Influencer Marketing stagiaire, Benelux
Afdeling: Marketing NL
Line Manager: PR- & Influencer Marketing Manager
Locatie: Amsterdam
Soort contract: Full-time, 6 maanden
Reizen: Nee
Wie wij zijn
Different by Design – dat is de filosofie van MADE.COM. Wij geloven dat kwalitatief design niet
onbetaalbaar hoeft te zijn en werken rechtstreeks samen met een fantastische community van
designers en producenten. Wij maken vooruitstrevende producten, voor een eerlijke prijs.
Een uitdagende missie, wat vraagt om een creatief en toegewijd team. Iedereen in ons team
heeft een belangrijke rol en wij combineren jouw kwaliteiten en vaardigheden in een
werkomgeving waarin je je kan ontwikkelen. Met veel ruimte voor eigen ideeën.
Wat jij gaat doen
Je bouwt samen met het team van PR, Social en Influencer marketing experts aan het vergroten
van de merkbekendheid van MADE.COM – voor onze doelgroep in de Benelux. Rapporterend aan
de PR & Influencer Marketing Manager en samenwerkend met het Benelux PR-team, geef je in
deze rol ondersteuning in het uitbreiden en beheren van het bestaande netwerk van onze brand
advocates.
Klanten, bloggers en de pers zijn dol op MADE.COM. We zijn een toonaangevend design merk
met een unieke point of view. Sinds de oprichting maakte MADE een sterke connectie met
iedereen die onze designs gebruikt. We willen deze liefde voor het merk uitbreiden en mensen
wereldwijd aanmoedigen om dit te verspreiden.
Onze perfecte kandidaat is iemand met een positieve go-getting persoonlijkheid en een
inspirerende passie voor PR, social media en influencers.
Wat ga jij doen
-

-

Het ondersteunen van de Influencer en PR Manager in het uitvoeren van het wereldwijde
influencer marketing programma in de Benelux
Het creëren van gestructureerde databases om bestaande relaties met micro-, mid-tier en
macro influencers in de Benelux te beheren
De huidige database van brand advocates beheren en vergroten vanuit het Benelux
hoofdkantoor in Amsterdam
Het maken van wekelijkse en maandelijkse rapporten waar er op de successen en learnings
van verschillende projecten wordt gereflecteerd
Het bijhouden van clippings en jaarverslagen
Het bestellen, volgen en bewaken van het proces m.b.t. producten die worden gebruikt voor
influencer gifting, evenementen en samenwerkingen met influencers en ervoor zorgen dat
deze op tijd worden ontvangen en tot producttevredenheid en de best mogelijke resultaten
leiden
Je onderzoekt kansen op het gebied van influencer marketing
Je communiceert product- en campagnebeelden met de pers, bloggers en influencers

-

Het beheren van de logistiek in het team, inclusief het boeken van vervoer en koeriers
Het opzetten van de logistiek voor evenementen en persreizen
Je houdt toezicht op de uitleen van onze producten in de Amsterdamse showroom in een
gedetailleerd overzicht, samen met onze showroom manager

Wie jij bent
Een toegewijde HBO of WO student, geïnteresseerd in een serieuze en leuke
werkervaring
- Je hebt passie voor ons product en een interesse in design en interieur
- Je neemt graag initiatief en weet makkelijk prioriteit te geven aan workloads om ervoor te
zorgen dat aan alle relevante deadlines wordt voldaan
- Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
(Nederlandse moedertaal en goede kennis van Engels)
Wat wij jou bieden
-

Een creatieve en gezellige werkomgeving.
De mogelijkheid om je functie eigen te maken en betrokken te worden uitdagende projecten
Een stimulerende en diverse bedrijfscultuur
Warme en koude dranken en ontbijt op kantoor, inclusief fruit.
Regelmatige bedrijfsevenementen, waaronder borrels
Een compensatie voor je werk

Mail je CV en motivatiebrief naar danielle.schoop@made.com

