Stage vacature: Marketing
https://gortcoaching.nl/vacature-stagiair-marketing/
LET OP: De vacature is doorlopend dus je kan op elk moment aan de slag gaan, per direct is zeker
mogelijk!
GORTcoaching is een van de marktleiders op het gebied van coaching in Nederland. Vind je het leuk om
mee te helpen met alle marketing gerelateerde activiteiten en het merk GORTcoaching naar het
volgende level te tillen? Door stage te lopen bij GORTcoaching zal je terecht komen in een enthousiast
team binnen een groeiende organisatie waar je een eigen project op niveau zal volbrengen. Benieuwd
naar de mogelijkheden? Lees verder en solliciteer voor onze vacature. Deze stage is op het niveau van
een traineeship.
•
•
•
•
•

Een stage op ons hoofdkantoor in Amsterdam
Zelfstandig werken op diverse projecten met eindverantwoordelijkheid op niveau en veel
ruimte voor eigen initiatief
Mogelijkheid tot onderzoek doen binnen de organisatie
Persoonlijke begeleiding gedurende de gehele stage
De mogelijkheid om binnen de stage door te groeien

Jij gaat:
• Content management website (zorgen dat onze website altijd up-to-date is, onderzoeken hoe
we de usabillity kunnen verbeteren etc.)
• Het onderhouden van onze social media kanalen
• Online en offline marketing – taken uitvoeren. Je ondersteunt onze marketing manager op
operationeel niveau.
• Inhoudelijke marketing acties uitvoeren (publiceren van persberichten, artikelen voor vakbladen
schrijven etc.).
• Helpen met organiseren van bijv. intervisie, coachlunches etc.
• Intervisie volgen van het stage team als bijdrage aan je persoonlijke ontwikkeling
• Werken aan je eigen persoonlijke ontwikkeling, je talenten ontdekken en vervolgens inzetten.
• Dit zijn een paar voorbeelden, naast deze taken zijn er nog andere mogelijkheden.
Wij bieden:
o

Stagevergoeding: €150 per maand o.b.v. een stage van 3 dagen per week en een
maximale reiskostenvergoeding van €200.
o Iedere dag een gezellige lunch samen op kantoor, dit wordt volledig vergoed (t.w.v. €42
per maand)
o Een fijne werksfeer in een jong en ambitieus team!
o En in de corona tijden vooral vanuit huis werken en via zoom gezellig in verbinding
blijven met het team

Wij vragen:
• Minimaal HBO werk en denkniveau
• Een student Marketing / Marketing-Communicatie (aanverwante studies zijn welkom)
• Een ambitieus en proactief type met oog voor detail die binnen de stage veel wil leren en
doorgroeien
• Kennis van HTML en Wordpress zijn een pre
• Kennis van Photoshop is een pre
• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in geschrift
• Beschikbaarheid voor minimaal 3 dagen per week
• Beschikbaarheid voor minimaal 6 maanden
• Beschikking over een goedwerkende laptop
Reageren:
Ben jij de stagiair waar wij naar op zoek zijn? Reageer dan direct door je CV en motivatie naar
trainee@gortcoaching.nl te mailen.
Sollicitatieprocedure:
Onze sollicitatieprocedure bestaat uit 3 onderdelen; een schriftelijke sollicitatie, een sollicitatiegesprek
en een meeloopdag. De meeloopdag wordt gebruikt om van beide kanten te kijken of er een klik is. Jij
krijgt inzicht in hoe het zou zijn om bij GORTcoaching te werken en wij krijgen inzicht in hoe jij werkt en
hoe jij binnen het team zou passen.
Vragen?
Heb je nog vragen over deze vacature? Mail ons gerust via trainee@gortcoaching.nl. Deze stage is zeer
geschikt voor studenten die zeker met een 8 of hoger willen afstuderen.

