Stage op de afdeling Marketing bij een Nederlandse reisorganisatie in
Barcelona
In het kort
Wij zijn een reisorganisatie met kantoor in Barcelona en voor onze afdeling marketing zoeken
we 2 product stagiaires met analytisch denkvermogen. Sterk zijn in zowel informatief als
creatief schrijven is gewenst en ervaring met CEO, grafisch design en Wordpress is een pré.
Stage periode kan in overleg.

De vacature
We zijn een Nederlandse reisorganisatie en lokale agent voor andere reisorganisaties en
bedrijven in de bestemmingen Marokko, Andalusië en Portugal. We richten ons op
individuele rondreizen en maatwerkreizen. Ons bedrijf heet Barrio Life, waarbij het Spaanse
woord Barrio staat voor (volks)buurt. Kleinschaligheid en lokaal contact staat centraal bij
onze reizen.
De stage bestaat uit voornamelijk projecten, maar ook wat dagelijkse taken. We zoeken
voornamelijk iemand met veel ondernemend vermogen (mogelijk wil je je eigen bedrijf later
opzetten) en met ervaring in projectmanagement.
Afhankelijk van je ervaring en kennis met marketing (bijv. in de reisbranche) en snelheid van
leren, zullen we je steeds meer verantwoording geven. Dit zodat de stage nooit te makkelijk of
te moeilijk is, maar het takenpakket meegroeit met wat je aan kan.
Dagelijkse werkzaamheden (ca. 20% van de tijd)
•
•
•

Leads genereren
Bijhouden SEO
Bijhouden Social Media

Projecten voorbeelden (ca. 80% van de tijd)
•
•
•
•

Het schrijven van landenboek, website en marketing teksten
Ondersteunen van de visuele opmaak van routes en reisbescheiden
Wordpress pagina´s maken
Flyers en brochures maken

Functie specifieke kwaliteiten
•
•
•
•
•

Een oog voor detail hebben
Plezier halen uit het schrijven van teksten
Creatief meedenken en met ideeën aankomen
Veel eigen initiatief hebben om projecten zelf te plannen, uit te voeren en resultaten te
bereiken (ervaring is een pré)
Van nature goed zijn in het verplaatsen in de wensen en behoeftes van andere
personen en kunnen schakelen tussen verschillende doelgroepen

Naast de functie specifieke kwaliteiten zijn er aantal algemene kwaliteiten die we belangrijk
achten voor het stagelopen bij ons.
Discipline & Verantwoordelijkheidsgevoel
Als je bij ons aan de slag gaat, zul je merken dat we je goed begeleiden, maar ook zullen
stimuleren dat je autonoom kan werken. Dit wil zeggen dat je verantwoordelijk bent voor
bepaalde taken of projecten, waarbij het belangrijk is dat je verantwoordelijkheidsgevoel en
discipline in je hebt.
Efficiënt & georganiseerd werken
Om ervoor te zorgen dat we als organisatie groeien, is het belangrijk dat iedereen vanuit
nature een mate van efficiënt en georganiseerd werken meebrengt. Vragen als, kan je hoofdvan bijzaken onderscheiden? Sta je bekend als georganiseerd? brengen dit in kaart.
We hebben veel ervaring met het ontvangen van stagiaires en ons doel is dat je als stagiaire
veel leert, verantwoording krijgt en je jezelf waardevol maakt voor als je afstudeert en op
zoek gaat naar een baan. Tevens hebben we een stagiaire-handboek om je te helpen met het
vinden van een studentenkamer en ondersteunen we je tijdens je stage met wat nodig is.
Lijkt het je wat om ons team te versterken? Je Spaans te verbeteren en in de mooie
Mediterrane stad Barcelona te wonen?
Stuur ons een mailtje met je C.V. en een motivatiebrief naar Rikkert@barrio-life.nl t.a.v.
Rikkert Barendse en we zullen je binnen een paar dagen al contacteren voor een mogelijke
kennismaking via Skype.

