be you. be a marketing/communication trainee
je start de dag met een kop koffie en met je begeleider isabelle, marketing manager. jullie
stemmen af wat de belangrijkste zaken zijn om op te pakken. Samen zorgen jullie voor een goede
verdeling van de lopende projecten. daarna ga je aan de slag met je projecten. je moet ook nog
menukaarten veranderen voor de volgende halfjaarlijkse aanpassingen. tussendoor bespreek je
met je begeleider isabelle jouw nieuwe ideeën voor marketingacties
na de lunch ga je content schieten die je op de sociale mediakanalen kan plaatsen. in je
achterhoofd moet je wel rekening houden met de richtlijnen vanuit het hoofdkantoor in engeland,
maar je hebt genoeg leuke eigen ideeën om voor de komende week content te ontwikkelen. als
je de content klaar hebt moet je deze nog bewerken conform wagamama huisstijl en plan je de
content voor de komende week in op de sociale mediakanalen. daarna beantwoord je nog wat
vragen die zijn binnengekomen via de e-mail en via de sociale mediakanalen. een drukke dag,
maar gelukkig heb je alles nauwkeurig afgehandeld. morgen weer een dag!
jouw ingrediënten
•
je volgt momenteel een relevante hbo-opleiding (marketing of communicatie)
•
je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar voor een periode van minimaal 4 maanden.
•
je bent leergierig en creatief
•
je hebt ervaring met photoshop en indesign (geen must)
•
je werkt zelfstandig en nauwkeurig
•
je hebt een goede beheersing van de nederlandse en engelse taal in woord en geschrift
standaard geserveerd
•
een ruime marktconforme stagevergoeding van ongeveer 325 euro per maand
•
meewerken en volledig onderdeel zijn van het head office marketing/communicatie team
•
een werkplek waarbij je de gehele internationale franchiseorganisatie leert kennen en in
alle aspecten op het gebied van marketing en communicatie betrokken bent
•
een stage waarin jij veel ruimte hebt voor eigen initiatieven en waarin ruimte is om deze
ook uit te voeren, zodat je af en toe vergeet dat je aan het werk bent
•
een groeiende internationale franchiseorganisatie
•
een fijne werkplek op 1 minuut lopen vanaf station amsterdam zuid
wagamama is er trots op een van de meest erkende asian pan restaurant ter wereld te zijn, met
restaurants in meer dan 200 landen en velen gasten per jaar. wagamama is het japanse woord
voor ondeugend kind, iemand die eigenwijs en vastberaden is. een goed voorbeeld hiervan is de
kunst van ‘kaizen’ wat ‘goede verandering’ betekent. de filosofie kaizen is dan ook de kern van
wagamama en bepaalt ieder gerecht dat wij creëren. wij zijn rusteloze zielen die constant opzoek
zijn naar hoe het beter kan! wagamama is geïnspireerd door het snelle tempo in de japanse
ramen bars en het heerlijke aziatische eten. wij brengen de unieke manier van eten samen met
ons minimalistische design en drukke, gezellige atmosfeer. wij vinden het dan ook belangrijk om
ons personeel enthousiast en betrokken te laten voelen

geïnteresseerd? stuur zo spoedig mogelijk je cv met een korte motivatiebrief
naar: jobs@wagamama.nl

