Stage vacature:
Marketing en communicatie
MBO niveau 4

Over ons
“
Shine online met Plan B Design, dat is ons
motto! Wij zijn een fris en jong internet- en
reclamebureau in Renkum (onder de rok
vanArnhem). Wat ons uniek maakt is dat wij
alles onder één dak voor één vast bedrag per
maand aanbieden. Foto- en videografie,
webdesign en (online) marketing. Full time
gemak voor een part time prijs noemen we
dat! Ben jij geïnteresseerd in een diverse en
uitdagende stageplaats waarin jij verantwoordelijk bent voor o.a. media creatie, social media,
allround marketing en conceptontwikkelingen?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij
willen jouw fantasie de ruimte geven die het
verdient en samen met jouw creativiteit de
ondernemingen van onze klanten naar een
hoger niveau brengen! Je zult samen met je
begeleider iedere tak van sport uitoefenen.
Geen enkele opdracht zal aan jouw vingers
voorbij vliegen! Bij Plan B Design zit je nooit stil.
”
- Bram van den Broek

Get in touch!
Plan B Design
+317 (0) 6 53 68 89 66
info@planbdesign.nl
www.planbdesign.nl
Utrechtseweg 149
6871 DS Renkum
Gelderland (NL)

Je krijgt
+ Een super chille en comfi werkplek
+ Je eigen pc en camera apperatuur
+ Een werkdag vanaf 10:00 uur ‘s morgens
+ Thuiswerk mogelijkheden
+ Dynamische en gezellige collega’s
+ De beste stageplaats van Nederland
Je werkt aan
+ Social media campagnes
+ Wordpress websites en Shopify store’s
+ Foto- en videografie opdrachten
+ Branding en huisstijl ontwikkelingen
+ Markt en doelgroep onderzoeken
+ Een super toffe sfeer op kantoor
+ Je eigen kennis en toekomst
Je werkt met
+ Windows computers
+ Wordpress, WooCommerce en Shopify
+ Adobe INdesign en Illustrator
+ Adobe Photoshop en Lightroom
+ AdobeAfter Effects en Premiere Pro
+ Microsoft Office en Dropbox
+ Basis kennis van bovenstaande programma’s
Wij verwachten
+ Een leergierige en actieve houding
+ Een karakter met lef, fantasie en passie

