Functieomschrijving
Dit is een unieke kans voor een enthousiaste, ondernemende en
gedreven student die de ambitie heeft om zichzelf op het gebied
van marketing en communicatie verder te ontwikkelen. Wij zoeken
een leergierige en gemotiveerde stagiair die het leuk vindt om mee
te bouwen aan een groeiende bedrijf.
Hoe ziet je werkdag er uit?
Als marketing/communicatie stagiair draai je volledig mee. Je krijgt
veel vrijheid voor eigen input en een eigen project omhanden.
Wij van House of Moga zijn namelijk met een nieuw concept bezig.
Voor dit nieuwe concept moet er veel onderzoek worden gedaan. Jij
wordt de persoon die aan de voet van deze nieuwe creatie komt te
staan. Een uitgelezen kans om echt deel uit te kunnen maken van
een nieuw business idee.
Hierbij denk je na over kwaliteit, marketing en functionaliteit van
onze vergelijkers. Je brengt in kaart hoe wij continu aan de wensen
van onze klanten kunnen voldoen en je werkt aan een concept hoe
je de interesse wekt van potentiële nieuwe klanten.
Functie-eisen
Wat ga je hier leren:
• Allround communicatie en marketingactiviteiten
• Marktonderzoek en analyses
• Benaderen van potentiële klanten
• Social media strategie ontwerpen
Wat bieden wij jou?
• Een ideale stageplek voor marketingtalent
• Een leuke werksfeer in Amsterdam
• Werken in een actief jong en dynamisch klein team
• Een toffe stageopdracht die aansluit bij je studie
• Veel ruimte voor eigen nieuwe initiatieven en ideeën
• Stagevergoeding
• Aan het eind van je stage wellicht een leuke bijbaan!
Jouw profiel:
• Klantgericht, je bent in staat om je goed in te leven in onze
klanten en hun behoeften
• HBO / WO werk- en denkniveau
• Communicatie / Marketing / Commerciële opleiding

•

Goede communicatieve vaardigheden

Bedrijfsprofiel
HOUSE OF MOGA is een projectontwikkelingsbureau van deze tijd.
Het team hebben wij zodanig ingericht dat wij in elke fase van een
project van dienst kunnen zijn. Zo is er bij ons de mogelijkheid de
aankoop, de renovatie, de inrichting en de styling van een woning
onder één dak te brengen. Men heeft niet met talloze
opdrachtnemers te maken, maar onderhoudt enkel het contact met
1 persoonlijke projectbegeleider. Daarnaast beschikken wij over
een uitgebreid netwerk van producenten, leveranciers en
vakmensen die allen garant staan voor kwaliteit en service..
Wij ontwikkelen ook objecten in eigen beheer. Van kleinere
charmante panden in Amsterdam tot aan grote transformaties van
sociale huurwoningbouw naar vrije sector woningen in Almere.

