STAGIAIR COMMUNICATIE & PRODUCTIE

Wij zoeken jou!

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste stagiairs om ons team te versterken. Tijdens een meewerkstage
bij Food Cabinet houd je je bezig met communicatie voor een aantal van onze campagnes; je stelt
nieuwsbrieven op, beheert socialmediakanalen en maakt social media content. Ook ben je betrokken bij
onze eigen branding en communicatie. Daarnaast ondersteun je ons productioneel bij de campagnes,
tijdens het gehele traject van voorbereiding tot uitvoering.

Wij zijn Food Cabinet
Food Cabinet is hét campagnebureau dat werkt aan een voedselsysteem met toekomst. Dit doen we door
toffe, slimme en in het oog springende campagnes en projecten te ontwikkelen. Onze creatieven,
strategen, communicatieprofessionals, voedselkenners en campagnemakers hebben sterke wortels in de
voedselketen en werken met plezier en enthousiasme aan een betere wereld. We zijn optimistisch en
geloven dat je elke dag andere keuzes kunt maken.

Wat vragen we?
- HBO- of WO-niveau
- Gedrevenheid en betrokkenheid
- Affiniteit met duurzaam, innovatief of gezond voedsel
- Een proactieve werkhouding; je neemt initiatief en bent niet bang om de telefoon te pakken en mensen te
benaderen
- Sociaal en communicatief sterk
- Zeer goede beheersing van het Nederlands

- Enige ervaring met Wordpress en Photoshop is een pre, maar geen absolute noodzaak
- Beschikbaarheid in overleg, maar we hebben voorkeur voor iemand die minimaal 4 dagen en minimaal 3
maanden beschikbaar is

Wat bieden we?
We bieden een leuke, dynamische en leerzame werkomgeving in Amsterdam met uiteraard een
fantastische lunch en een groot aanbod om je inhoudelijk verder te ontwikkelen (via onze eigen filmavond
Cinemangé, ons leerprogramma Food School). Je maakt kennis met ons grote netwerk in de voedsel-,
communicatie- en productiesector. De stagevergoeding bedraagt €500,- per maand op basis van 40 uur
per week. Je werkt in een groeiend team, met daarin veel vrijheid voor persoonlijke ontwikkeling en ruimte
voor eigen initiatief.

Reageren
Wij zijn benieuwd naar waarom je stage wilt lopen bij Food Cabinet. Vertel ons kort en bondig wat je ons
gaat bieden en hoe jij het verschil gaat maken. Deze motivatie kun je samen met je CV mailen naar
werken@foodcabinet.nl, gericht aan Marleen Rademaker.
Hopelijk kunnen we binnenkort samen aan de slag!

