Ons hoofdkantoor, gevestigd in Lelystad, is dé hotspot van onze organisatie. Met ruim 100
enthousiaste collega’s werken we al sinds 1991 aan vooruitstrevende collecties die stijlbewuste
moeders ondersteunen in “Their path to new life”. In deze groeiende organisatie staat ons sterke
merkportfolio centraal. Wij bundelen de krachten door het delen van onze technologische kennis,
weloverwogen keuzes in stijl en passie voor mode op het gebied van zwangerschapskleding,
babykleding en kinderkleding. Met als doel een waardevolle relatie opbouwen met onze klant
waarbij we haar zelfvertrouwen geven door zorg, comfort en kwaliteit te bieden tijdens haar
zwangerschap en moederschap.
In deze inspirerende organisatie ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling, flexibiliteit en uitdaging.
Niet alleen zodat jij het beste uit jezelf kunt halen, maar ook omdat wij ervan overtuigd zijn dat we
op deze manier ook het beste kunnen bieden aan onze klant. Wil jij werken voor gave merken als
Noppies, Supermom, Esprit for mums, Alvi en Imps&Elfs. Solliciteer dan nu!

Stagiair(e) Marketing
Jouw doel:
Als stagiair(e) krijg je de kans om mee te werken en mee te kijken in onze dynamische organisatie. Je
verricht verschillende ondersteunende werkzaamheden op de Marketing afdeling.
Werkzaamheden:
De onderstaande taken zullen tot je takenpakket behoren;

•
•
•
•
•
•
•

Meedraaien in het campagne team;
Webcare van social media kanalen;
Bedenken, plaatsen en optimaliseren van content op social media;
Coördinatie vertalingen;
Beheer contentbank;
Ondersteunen bij events;
Ondersteunen bij fotoshoots;

Wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•

Volgt een opleiding communicatie, markteting of journalistiek
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift)
Is creatief
Is pro-actief
Is een teamplayer, werkt nauwkeurig en systematisch
Heeft een hands-on mentaliteit
Is leergierig en heeft een commerciële inslag

Wij bieden:
Een uitdagende stage in een zeer ambitieus bedrijf, waar je veel kunt leren! Ook ontvang je een
stagevergoeding!
Interesse?
Wil jij ons komen versterken? Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatie met CV naar de afdeling HR,
bij voorkeur per e-mail naar sollicitaties@nineandco.com.
Heb je vragen? Wij beantwoorden deze graag.
Task International B.V.
Poseidonweg 17
8239 DK Lelystad
T: 0320 - 295600
E: sollicitaties@nineandco.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

