V AC AT U R E M AR K E TI N G / CO M M UNI C AT I E

Gro ningen, Nederland

Aan de slag bij Go Stage!
Volg jij een bedrijfskundige,
communicatie- of marketinggerichte
studie en zou je graag bij Go Stage zelf aan
de slag willen?

W ER KZ AAM H E D EN
Bij Go Stage richt jij je op de promotie,
communicatie en marketing.


Dan zijn wij op zoek naar jou!


HET BEDRIJF
Go Stage is opgericht omdat stagiaires extra
zorg en aandacht verdienen voor een
geweldige buitenlandervaring. Wij bieden
betrouwbare stagemogelijkheden op HBOniveau aan in het buitenland. Momenteel
hebben wij stageplekken voor diverse
studies in Bali, Sumatra, Mauritius, Ethiopië,
Ecuador, Cambodja, Thailand, Nepal, Sri
Lanka en Curaçao! Wij vinden het belangrijk
dat de student gematcht wordt bij een
geschikt en leerzaam bedrijf. Wij adviseren
de student en gaan graag samen in gesprek
om de mogelijkheden te bespreken. Ons
team is jong, dynamisch en ondernemend
en altijd op zoek naar verbetering! Als
stagiaire bij Go Stage ben je echt onderdeel
van het team. Je werkt zelfstandig aan je
taken en er is veel ruimte voor je eigen
creatieve ideeën.

info@gostage.nl +31 626 833 046





Je bent verantwoordelijk voor de
sociale media.
Het organiseren van
informatiebijeenkomsten en
trainingsdagen
De maandelijkse nieuwsbrief
opstellen.
Het bijhouden van de website.
Marketingactiviteiten gericht op
promotie en naamsbekendheid

Naast bovenstaande activiteiten is het ook
mogelijk om aan een opdracht te werken. Je
kunt je bijvoorbeeld richten op het schrijven
van een marketingplan of het analyseren van
de tevredenheid van de stagiaires.

Leonard Springerlaan 19, 9727 KB Groningen

E I S E N S T AG E :









Volgt een bedrijfskundige,
communicatie- of
marketinggerichte studie.
Is beschikbaar voor 5
maanden.
Heeft sterke sociale
vaardigheden.
Kunt goed artikelen schrijven.
Spreekt goed Engels.
Kunt zelfstandig werken
Je bent stressbestendig en
flexibel.

W AT Z O E K EN WI J?
Proactieve studenten die erg gemotiveerd
zijn om een bedrijf te helpen met groeien. Bij
deze stage is het belangrijk dat je
zelfstandig kan werken en stevig in je
schoenen staat. Go Stage zoekt een
creatieve stagiaire die die nieuwe ideeën
kan bedenken en uitvoeren.

