Toffe meewerk stage Marketing & Communicatie
Bij LEF makelaars draait het om het ontzorgen van onze opdrachtgevers, zowel
offline als online. Makelen is mensenwerk; betrokkenheid en aandacht maakt ons
elke dag blij. We geloven in het op eigen wijze verkopen van woningen en we krijgen
energie van het maken van top deals voor onze opdrachtgevers. Aangezien we niet
stil willen blijven staan, maar willen ontwikkelen en organisch groeien, zijn we op
zoek naar een gezellige teamspeler.
Jouw nieuwe omgeving
Een team met betrokken spelers met een passie voor het ontzorgen van onze
opdrachtgevers. Mens en Wonen staan centraal. Omdat we vinden dat anders zijn,
passend is, zijn we op zoek naar jou voor het maken en uitvoeren van ons
marketingplan. Denk aan content voor social media en onze websites en het
genereren van leads d.m.v. marketingcampagnes. Bij ons in de makelaardij is staan
we open voor de toekomst, leven we in het nu en leren we van het verleden.
Dit vind je leuk om te doen
Om successen te bereiken werken we hard, houden we elkaar scherp en zijn we een
team. Er kan en mag veel, en we houden van slim en efficiënt samenwerken.
Dit krijg je van ons
Wij bieden plezier in je stage en bieden ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling. Er is
veel ruimte binnen de kaders van de stageopdracht. Daarnaast staan we voor een
informele werksfeer met een team betrokken spelers.
Periode
Het gaat om de periode van oktober 2022 t/m januari 2023 (in overleg, later in het
jaar).
Opdracht
Op eigen wijze invulling geven aan onze online en offline strategie:
•
•
•
•

Marketing campagnes en communicatie uitingen ontwikkelen
Content voor onze website maken en bijhouden;
Social media content maken en plaatsen;
Teksten schrijven op onze websites en blogs.

Wat breng jij mee?
•
•
•
•
•

Een student(e) in de richting van Marketing of (Digitale) Communicatie;
Betrokken en flexibel;
Meer dan gemiddelde beheersing van de Nederlandse taal en communicatie
(sterk op schrift);
Ervaring met Adobe pakketten is een pré;
Open en transparant;

Ons aanbod
•

Betrokken collega’s en een fijne werkomgeving;

•
•

Een stagevergoeding (bij fulltime stage lopen);
Uitzicht op interessante bijbaan na je stage.

Hebben we je interesse gewekt?
We kijken uit naar je sollicitatie of als je eerst meer wilt weten over de stage? Neem
dan contact op met Kim of Niels via mail naar welkom@lefmakelaars.nl

