Be-Mocktails
zoekt stagiair(e) marketing en sales
Functieomschrijving
Wat ga je doen?
Ondersteunen van de directeur aangaande marketing en sales;
Je bent mede-verantwoordelijk voor de dagelijkse marketing activiteiten en zal autonoom
werken aan bepaalde cases waar jij zelf je input levert bijv. via social media;
Naam en productbekendheid vergroten;
Doelgericht op zoek gaan naar nieuwe klanten;
Onderhouden van de website;
Deelname aan beurzen en seminars;
Assisteren met het opbouwen en behouden van netwerken;
Voorbereiden, opstellen en versturen van offertes en facturen;
Je ondersteunt de rest van het team ook in het uitvoeren van de algemene taken van het
bedrijf, en
Omdat we een start-up zijn zul je daarnaast actief meedenken en –werken aan de algehele
structurering van verbeteringen van het bedrijf. Vernieuwende ideeën worden toegejuicht.

Wat bieden wij?
Een stageperiode van minimaal 3 maanden;
Een stagevergoeding;
Een leuke werkomgeving, en
Flexibele werkdagen en –tijden, met de mogelijkheid om 2 dagen vanuit huis te werken.

Dit breng je mee
Een HBO/WO opleiding (richting commerciële economie, small business marketing of agri
food);
Ervaring met SEO en Google Analytics;
Ervaring met CRM systemen;
Affiniteit met (gezonde) voeding/dranken;
Goede plannings-, communicatieve- en sociale vaardigheden;
Ervaring met social media;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Daarnaast hou je van hard werken, heb je geen 9-to-5 mentaliteit en je hebt er geen
problemen mee om af en toe in te springen bij activiteiten die buiten jouw takenpakket
vallen. Je wil graag in Amsterdam werken in een enthousiast en gemotiveerd team. Ben je nu
nog aan het lezen en herken je jezelf hierin? Dan ben jij onze man/vrouw!

Sollicitatie kun je richten naar de directeur Be-Mocktail
Conchita Daniël
Spuistraat 139C
1012 SV Amsterdam
Tel+31 639292675
c.daniel@be-mocktails.nl

Bedrijfsinfo
Be-Mocktails is in 2017 opgericht en richt zich op de (inter)nationale markt. Er zijn 3 alcoholvrije,
luxe & elegante drankjes die ook nog eens super gezond zijn. Be-Mocktails zijn dé mixdrankjes
voor elke gelegenheid om samen met jouw familie & vrienden zorgeloos van te genieten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

