Om ons te ondersteunen zijn wij op zoek naar een enthousiaste marketing & sales stagiair. Lijkt het je
leuk om deel te zijn van een bedrijf met een potentieel gigantische impact op de huidige manier van
reizen in Europa en ben je een enthousiaste werker? Lees dan verder!
Wat ga je doen:
We zijn op zoek naar iemand die ons gaat ondersteunen bij onze (online) marketingcommunicatie, en
sales. Denk hierbij aan:
-

Maken en publiceren van content voor o.a. sociale media, nieuwsbrieven, en onze website;
Helpen bij het organiseren van campagnes, en evenementen;
Meedenken bij het ontwerpen van promotiemateriaal;
Vinden en benaderen van potentiële partners;

Verder mag je ook meedenken over onze marketing en communicatiestrategie en ben je vrij om zelf
met ideeën en suggesties te komen en deze uit te voeren.
Waar zijn we naar op zoek:
We zoeken iemand die creatief en gedreven is en die goed kan werken in een steeds veranderende
omgeving. We werken in een klein team waarin iedereen meedenkt over de marketing. Je zult dus
goed moeten kunnen samenwerken, openstaan voor andere meningen en overtuigingskracht moeten
hebben als je jouw ideeën wilt uitvoeren. Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands en Engels. Verder
is het een pré als je kennis hebt van HTML, CSS, en om kunt gaan met programma’s als InDesign en
Photoshop.
Wat wij je kunnen bieden:
-

-

Een gezellig kantoor met een flexibel team waar beslissingen samen worden gemaakt. Je hebt
hier invloed op de koers van ons product en service en je hebt daardoor ook de kans om je
ideeën daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren;
De mogelijkheid om ervaring op te doen bij een jong en snelgroeiend bedrijf;

Ons bedrijf:
Travel Light is een jong bedrijf dat nu 3 jaar operationeel is. Wij versturen bagage van huis naar hotel
en bieden naast het transport van de bagage een top customer service aan; we ontnemen de zorgen
van de klanten en zorgen ervoor dat we een zeer positieve bijdrage kunnen geven aan hun reis. We
werken nu met een klein team en zijn hard aan het groeien.
Denk jij dat jij geschikt bent? Dan zijn wij per direct naar jou op zoek en ontvangen we heel graag je CV
en een korte motivatie in onze mailbox t.a.v. Vincent.

