als marketing en communicatie stagiaire werk je mee op veel verschillende projecten. wij zoeken iemand
die graag de handen uit de mouwen steekt, gevoel heeft voor schrijven in nederlands en engels en in is
voor het oppakken van verschillende werkzaamheden
gezocht: stagiaire marketing1communicatie
functie stagiair marketing I communicatie
opleidingsniveau
hbo
locatie
zuidplein 12, amsterdam
dagen per week
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stageduur
in overleg
stagevergoeding
marktconform
werkzaamheden
redactionele werkzaamheden ten behoeve van nieuwsbrieven (intern en extern) en social media;
het creëren, plaatsen en monitoren van content op social media
het aandragen en uitvoeren van ideeën en marketingacties voor de wagamama restaurants;
meedraaien met overige projecten van de marketing & communicatie afdeling;
als je ervaring hebt met indesign of photoshop, liggen er op dit gebied ook diverse uitdagingen.
van het ontwerpen van een flyer voor een actie tot het maken van een advertentie voor facebook
en het maken van bijvoorbeeld menukaarten
gewenste profiel
relevante opleiding (hbo richting marketing of communicatie);
bij voorkeur ervaring met photoshop en indesign (geen must);
goede schrijfvaardigheid in nederlands en engels;
zelfstandig kunnen werken;
handig met microsoft office;
creativiteit in het bedenken van social media content;
nauwkeurig kunnen werken;
affiniteit met hospitality;
affiniteit met en gevoel voor fotografie
wat bieden wij
wij bieden een diverse en leerzame stageperiode bij ons hoofdkantoor in amsterdam, waarbij je
de kans krijgt kennis te maken met alle aspecten van het communicatie- en marketingvak binnen
een groot franchise concern.
er is veel ruimte voor eigen initiatief maar uiteraard krijg je de nodige begeleiding.
een marktconforme stagevergoeding
over wagamama
wagamama is een toonaangevende keten van noodlerestaurants met wereldwijd meer dan 200 vestigin
gen met het hoofdkantoor in tonden. wagamama benelux b.v. bestaat uit 4 restaurants in amsterdam, 1 in
ro tterdam, 1 in ontwerpen, 1 in utrecht en 1 in de designer outlet in roermond
onze gerechten zijn voornamelijk japans geïnspireerd maar komen uit heel azie en wij gebruiken alleen
de beste ingrediënten die wij zo vers mogelijk bereiden en staan voor uitstekende service. onze heerlijke
gerechten, het minimalistische design en de drukke, gezellige atmosfeer in de restaurants maken waga
mama een van de leukste plaatsen om te eten en te werken
interesse?
stuur zo spoedig mogelijk je cv met een korte motivatiebrief naar:
jobs@wagamama.nl

