Vacature Online Marketing stagiair
Onze missie
Cycle Media helpt publieke organisaties met hun online zichtbaarheid. Dit doen we door het opbouwen van
kwalitatieve en levendige online communities en de inzet van online campagnes via diverse social media
kanalen en andere online doeleinden. Ons doel is om de inwoner en de publieke sector via deze kanalen met
elkaar in verbinding te brengen. Zo slaan we de brug tussen inwoner en publieke sector en communiceren we
over de maatschappelijke thema’s.
Wie zijn wij?
Wij zijn een online media bureau gevestigd in het centrum van Amsterdam. Cycle Media is in 2013 ontstaan na
het succesvol oprichten van een buurtpagina op Facebook voor de buurt De Jordaan. Cycle Media is geboren
vanuit de vraag vanuit gemeenten om inwoners effectiever te bereiken. Inmiddels helpen wij meer dan vijftig
publieke organisaties van gemeenten tot zorgpartijen en alles daar tussenin.
Wat ga je doen?
Jij gaat actief aan de slag met het opzetten en optimaliseren van social media campagnes voor onze klanten.
Ook ga je onderzoek doen en activerende content schrijven voor marketing campagnes. Denk aan
blogartikelen, landingspagina’s op de website, whitepapers en activerende teksten op social media. Daarnaast
ben je verantwoordelijk voor de klantenservice. Dit betekent dat je veel in contact staat met onze klanten, zo
wel via de e-mail als telefonisch. Je krijgt tijdens je stageperiode een diepgaand inzicht over online marketing
en social media. Je kunt je communicatie skills in de praktijk toepassen. Zo leer je hoe je online kanalen
succesvol inzet en hoe je een succesvolle online community opbouwt. Je gaat werken in ons team die bestaat
uit 5 medewerkers.
Vereisten
Wij zoeken iemand die…
•
•

•
•
•

Geïnteresseerd is in digitale marketing, het belangrijk vindt om maatschappelijk betrokken te zijn en
het leuk vindt om met social media te werken. Werkervaring met social media is geen vereiste.
Beschikt over werk- en denkvermogen op HBO- of WO-niveau en een opleiding volgt zoals
Commerciële Economie, Bedrijfskunde, Communicatie(wetenschappen) of een andere studie in de
richting van management of communicatie.
Communicatief sterk is. Contact met klanten gaat jou goed af. Je hebt daarnaast een vlotte pen. Je
vindt het leuk om teksten te schrijven voor specifieke doelgroepen.
Leergierig is, zelfstandig kan werken en een goed analytisch en organisatorisch vermogen heeft.
Goed om kan gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en goed kan werken in een dynamische
omgeving.

Wat bieden wij jou?
•

•
•
•
•

Je gaat werken in een jong en ambitieus team. Daarnaast word je begeleid en opgeleid door een
ervaren expert op gebied van online marketing. Wij werken samen met een ervaringsdeskundige op
gebied van communicatie(wetenschappen). Je krijgt alle ruimte om te leren en jezelf te ontwikkelen.
Een mooi en inspirerend kantoor in centrum van Amsterdam in een informele en ontspannen
werkomgeving, dagelijks verse lunch, maandelijkse evenementen waaraan je kunt deelnemen, een VR
bril, pingpong tafel en een gezellige vrijdagmiddag borrel.
De mogelijkheid om thuis te werken (ook al zal je de voorkeur geven aan het kantoor).
De mogelijkheid jouw eigen inbreng/mening te geven binnen het team.
Een stagevergoeding van 300 euro bruto per maand en reiskostenvergoeding.

Stageperiode
Wij accepteren meeloop stagiaires of afstudeerders. De stageperiode is vanaf begin september 2019 voor een
periode van tien weken tot 5 maanden. Overleg is altijd mogelijk.
Contact

Lijkt het je leuk om stage te lopen bij Cycle Media? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Toby van der
Veen via toby@cyclemedia.nl. Stuur in de e-mail je curriculum vitae en motivatie. Heb je vragen? Bel: 06 49 87
94 61.

