Vacature social media stagiair(e)
Over ZIEN in de Klas
Vanaf september 2021 hebben wij ruimte voor een Social Media stagiair(e) ter ondersteuning van onze marketing afdeling, die een online bijdrage wil leveren aan onze missie: alle klassen gelukkig zien & gelijke kansen voor elk kind!
Wij zijn een onderwijsadviesbureau en richten ons op het meebouwen aan een sterke basis binnen de school, zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Wij leveren diensten in diverse regio’s, zijn actief
in het maken van onderwijsinnovaties en lanceren regelmatig nieuwe diensten en producten.

Over de stage
Op basis van samen opgestelde doelstellingen en jouw stageopdracht zet je samen met de marketingmanager een
social media strategie op die je ook (deels) gaat uitvoeren. Voor het vervullen van deze stageplaats is het van belang
dat je leergierig, creatief en vooral enthousiast bent. Je hebt een proactieve houding en kan zelfstandig aan de slag. Van
de laatste ontwikkelingen in de online wereld ben jij op de hoogte en je kunt je goed verdiepen in onze doelgroepen.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•

Het creëren en opstellen van een social media strategie en bijbehorende campagnes voor de verschillende doelgroepen aan de hand van vooraf gestelde doelstellingen;
Het bijhouden van de inhoud en look en feel van onze social media kanalen;
Onze diensten en producten laten opvallen in de markt via social media;
Gerichte acties in werking zetten om het bereik op social media te vergroten en meer interactie te creëren;
Onderhouden van de social media kanalen;
Het maken en vullen van een contentkalender;
Evalueren van de campagnes en meten van doelstellingen.

Wat zoeken wij in jou?
•
•
•
•
•
•

Je bent derde- of vierdejaars HBO/WO student in de richting Marketing en/of Communicatie;
Je hebt ervaring met programma’s zoals InDesign, Photoshop en Premiere Pro;
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Kennis van- en ervaring met de nieuwste online marketing tools en trends;
Je bent geïnteresseerd in social media salestechnieken.;
Affiniteit met het onderwijs is een pré.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende en leerzame stage van 6 tot 12 maanden;
Werken in een jong, ambitieus en gezellig team met enthousiaste en leuke collega’s;
Een collegiale werksfeer met korte lijnen;
Een marktconforme stagevergoeding;
Veel vrijheid om projecten zelfstandig op te pakken;
De mogelijkheid om een (afstudeer)onderzoek uit te voeren;
Dagelijks een heerlijk verzorgde lunch op kantoor.

Interesse in deze vacature?
Is dit dé stage die bij je past en wil je graag bij ZIEN in de Klas werken?
Stuur je motivatiebrief dan snel toe via f.arts@zienindeklas.nl. Iets inhoudelijks weten over deze stage?
Femke Arts is voor vragen bereikbaar via 030-2437682.

