ABOUT YAYA:
YAYA is geen persoon. YAYA geeft niets om leeftijd. YAYA is ook niet dat ene ultieme ontwerp. YAYA
is een gevoel dat je begrijpt als je onze producten ziet of draagt, want wij vinden dat onze producten
voor zichzelf moeten spreken. We hebben het niet graag over onszelf en we willen je al helemaal niet
vervelen met verhalen over hoe we in 1992 begonnen met de verkoop van basics. Dankzij onze liefde
voor reizen, ondernemen en creëren veranderde YAYA in het merk zoals je dat nu kent. Een fashion &
home brand voor iedereen die van mode houdt, maar niet van overdrijven.
Common sense, kwalitatief hoge, begerenswaardige en toch toegankelijk designs, dat is waar YAYA
voor staat.
Vanuit Halfweg werken we elke dag als een team samen met zo'n 100 enthousiaste en
gepassioneerde mensen.
Wij zoeken op korte termijn voor ons hoofdkantoor in Halfweg (NH) een:

Fulltime marketing stagiair(e)
Wie zoeken we?
Voor onze Marketingafdeling zijn wij per eind januari/begin februari 2019 op zoek naar een allround
marketing stagiair(e). De stage is fulltime en voor een periode van minimaal 5 maanden.
Wat ga je doen?
Je bent in die 5 maanden part of the crew, dus je kan aan alle facetten van marketing meewerken.
Bijvoorbeeld:
o Creatief meedenken over content en campagnes.
o Operationeel assisteren bij fotoshoots
o Grafische/DTP werkzaamheden verrichten
o Operationeel assisteren bij events (sales meetings, local events, store openings)
o Content verzamelen en plaatsen op de verschillende social media kanalen (Facebook,
Instagram & Pinterest) en onze website.
o Het maken van analyses ten aanzien van de social media kanalen.
o Creatief meedenken over content en campagnes.
o Operationeel assisteren bij fotoshoots
o Operationeel assisteren in PR-werkzaamheden.
Dit ben jij:
o HBO werk- en denkniveau (opleidingsrichting: communicatiewetenschappen / marketing /
media informatie communicatie / AMFI).
o Je bent proactief en kan gestructureerd en zelfstandig werken.
o Social media kent voor jou geen geheimen.
o Je bent innovatief en creatief.
o Je hebt ervaring met CMS, Photoshop, Illustrator en/of InDesign
o Je weet hoe je iets kunt fixen in de praktijk
o Je bent een enorme teamplayer who loves people
o Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord als geschrift.
You get:
o Work base: YAYA hoofdkantoor Halfweg
o Een veelzijdige en uitdagende stage waarin eigen initiatief zeer wordt gewaardeerd
o Een informele sfeer in een dynamische en groeiende organisatie
o stagevergoeding
Interesse?
Denk je “dit is mijn dream stage?” Stuur dan jouw motivatie, C.V. en portfolio naar vacature@yaya.nl
t.a.v. Esmee Perloy-te Grotenhuis

