Gezocht: Content
Krommie (Stage)
Ben jij niet weg te slaan van jouw telefoon? Kent Instagram voor jou geen
geheimen en gaat jouw hart sneller kloppen van alles wat met online marketing te
maken heeft? En ben je toevallig ook nog opzoek naar een supertoffe stage voor
een periode van minimaal 3 maanden? Dan kunnen wij jouw hulp goed gebruiken
om samen met ons van Krom het nieuwe recht te maken.
Kromkommer
Kromkommer redt groenten die anders verspild worden
vanwege hun ‘looks’ of overproductie en brengt ze weer
terug op je bord. Dit doen we door deze kromme groente
te verwerken tot de lekkerste soepen en met vele toffe
campagnes. We proberen op deze manier zoveel mogelijk
mensen te bereiken offline, maar ook zeker online. En
daar kom jij om de hoek kijken...

past bij Kromkommer en de gestelde doelstellingen. Dit
doe je samen met je marketingcollega’s. De focus ligt op
Instagram, YouTube, Facebook, blogs en nieuwsbrief.
Heb je tijd over en wil je nog meer van jezelf laten zien?
Dan kun je ook aan de slag met webcare, SEO en SEA.
Daarnaast kun je een rol spelen binnen andere activiteiten die er spelen binnen Kromkommer.

Wat zoeken wij in jou?

What’s in it for you?

Een enthousiaste, zelfstandige aanpakker die kritisch
en analytisch is ingesteld
Je hebt affiniteit met de missie van Kromkommer en
bent gek op kromme groente
Je kunt goed plannen en beschikt over een
helicopterview
Je bent creatief en in staat om vanuit een concept een
vertaling te maken naar concrete uitingen voor onze
social kanalen
Je bent vertrouwd met Twitter & Facebook en bent gek
op YouTube en Instagram
Je hebt interesse in e-mailmarketing en het schrijven
van content
Je volgt een relevante HBO of WO-opleiding (contentmarketing, online marketing, media & communicatie etc)
en zit in het 3e of 4e jaar van je studie
Je start bij voorkeur vanaf 1 juli

Werken in het leukste kantoor van Utrecht: de Social
Impact Factory
Onderdeel zijn van een gedreven, enthousiast en
actiegericht team
Hands-on ervaring op het gebied van contentcreatie
Coaching en begeleiding van een enthousiaste Krommie
Kennismaking met/uitbreiding van je netwerk in de
food sector
Concrete resultaten; jij kan meehelpen
voedselverspilling te verminderen en zo de wereld een
beetje mooier en beter te maken

Wat ga je doen?
Jij wordt onze content Krommie! Het is jouw taak om te
zorgen dat er een gestructureerde aanpak wordt gemaakt voor contentcreatie voor de diverse online kanalen van Kromkommer. Je stelt doelstellingen op, maakt
een planning en zorgt dat er content gemaakt wordt die

Next step
Is dit dé stageplaats voor jou? We ontvangen jouw
sollicitatie graag zo snel mogelijk. De vorm mag je zelf
bedenken. Mailen kan naar: info@kromkommer.com.
Voor vragen kun je mailen of bellen met Chantal op
06-47478080. Waar wacht je nog op?!
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