LOOP JOUW MARKETING & COMMUNICATIE STAGE BIJ
HET INNOVATIEFSTE EN LEUKSTE
ONDERNEMERSPLATFORM!
MEEBOUWEN AAN DE SUCCESKANS VAN
ONDERNEMERS
In je stage werk je mee aan alle marketing- en
communicatieactiviteiten van Boostz en haar
zusterorganisaties: Digitale content creatie zoals:
video’s, blogs en visuals; (Online) Eventorganisatie;
Online marketing zoals: SEO, SEA en social media;
Marketing onderzoek en guerrilla acties;
Klantcontact en administratie. Afhankelijk van de
projecten die er op dat moment spelen kunnen dit
verschillende opdrachten zijn.
Tijdens je stage word je begeleid door de oprichters
van Yezzer en zij helpen jou tijdens je stage verder
op weg. Samen bouwen we aan een merk en we
vinden het leuk als je initiatief neemt en ideeën hebt
over hoe we Boostz verder kunnen ontwikkelen.

OVER BOOSTZ
Boostz is een online ondernemersplatform
opgezet door ervaren ondernemers, om
de succeskans van andere ondernemers
te vergroten.
Met wekelijks live interactieve webinars,
podcasts en video’s ondersteunt Boostz
ondernemers hun groei en succes.
Daarnaast organiseert Boostz meerdere
keren per jaar ondernemers-events.

jolien@yezzer.nl

088 – 939 2500

DIT BEN JIJ!
•
•
•
•
•

Je volgt een HBO Marketing & Communicatie,
Commerciële economie of vergelijkbare
opleiding
Je wordt enthousiast van digital content en event
creatie en alles wat daar bij hoort
Je hebt sterke communicatieve vaardigheden
Je bent tenminste 4 dagen per week beschikbaar
Je bent op zoek naar een meeloopstage voor 4
tot 6 maanden, startdatum in overleg.

DAAR STAAT TEGENOVER!
•

•
•
•
•
•
•

Een allround marketing & communicatie stage in
Amsterdam waarin je gaat ontdekken wat jij leuk
vindt in je werk
Werkervaring opdoen bij het innovatiefste, leukste
en snelst groeiende online ondernemingsplatform
Ruimte voor het inbrengen en uitvoeren van
nieuwe initiatieven en ideeën
Leuke en informele startup werksfeer
Stagevergoeding van €400 p.m.
Gezamenlijke lunches, lekkere koffie, bootje
varen, poolbiljart en VR- gamen
De mogelijkheid om met ons mee te groeien na je
stage!

SFEER
Met successen en tegenslagen hebben
we onze dienstverlening steeds verder
verbeterd. Want… zonder tegenslag geen
overwinning! En dit kenmerkt onze
werkmentaliteit: fouten maken is menselijk
en jezelf verbeteren ook. We horen graag
ideeën voor nieuwe initiatieven, of je nou
een week of al drie jaar bij ons werkt.
Daarnaast hangt er een gezellige sfeer op
kantoor en lunchen we altijd gezamenlijk.
Humor en lachen vinden we belangrijk.
Geen mensen in pak en veel variatie in je
dagelijkse werkzaamheden, zoals je dat
alleen bij start-ups ziet.

