Girls

Forward
Vacature: Stagiaire Marketing & Communicatie (V)
Spreek het jou aan om meiden te inspireren, motiveren en activeren op
Instagram en Snapchat? En zelf veel te leren van Adobe programma's,
mailchimp en wordpress? Reageer dan nu op deze uitdagende stage bij Girls
Forward!
Girls Forward focust zich op meiden tussen de 12-23 jaar. Wij werken
preventief en willen de meiden kennis en skills geven om zichzelf te durven
zijn en lekker in hun vel zitten.
We staan altijd open voor de initiatieven van creatieve studenten. Wij bieden
een afwisselende stage aan waarbij veel ruimte is voor eigen leerdoelen,
creativiteit en inbreng. Kortom, een unieke kans om veel praktijkervaring op
te doen, je binnen je vakgebied te ontwikkelen en van grote waarde te zijn
binnen ons team!
Wat ga je doen
• Social media kanalen beheren
• Blogs en nieuwsbrieven schrijven
• Flyers ontwerpen
• Organiseren van activiteiten en events voor meiden
• Meiden inspireren, motiveren en activeren
Wat bieden wij
• Professionele begeleiding, delen van kennis op gebied van meidenwerk
• Een plek waar je gestimuleerd wordt om creatief mee te denken om
activiteiten / evenementen op te zetten
• Netwerken en samenwerken met andere organisaties
• Trainingen om jezelf te ontwikkelen op gebied van marketing tools
• Creatief, jong en enthousiast team
Wat zoeken wij
• Eerste of tweede jaars HBO of WO student van de volgende studies:
Event Management, Communicatie, Creative business
• Mbo student van de volgende studies: Marketing en Communicatie,
Evenementen organisatie
• Heeft ervaring en staat open voor werken met verschillende culturen
• Pro-actief, creatief, enthousiat en flexibel
• Kan goed zelfstandig en in teamverband werken
• Affiniteit met sport is een pré
Geïnteresseerd om bij ons stage te lopen, of heb je vragen? Stuur ons
een mail op ivana@girlsforward.com en we reageren zo gauw mogelijk

Meer weten?
Contact Ivana koopmans
www.girlsforward.com
Ivana@girlsforward.com
06-31507215
@Girlsforward

@ GirlsForward_
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