STAGIAIR(E) / AFSTUDEERDER MARKETING & COMMUNICATIE
Wie wij zijn:
Fairplant is één van Nederlands grotere exporteurs in vruchtboom onderstammen en overig
uitgangsmateriaal voor de fruitteelt. Onze producten zijn de basis voor een gezonde en
productieve fruitteelt wat wereldwijd zijn afzet vindt.
Fairplant is binnen onze eigen groep van bedrijven de handelsorganisatie en hierin
verantwoordelijk voor de afzet en het achterliggende logistieke proces. De fysieke productie
en verwerking vindt plaats bij onze zuster-ondernemingen.
Vanwege uitbreiding en groei van één van onze producten op de consumentenmarkt zijn wij
op zoek naar een Stagiair(e) / Afstudeerder Marketing en Communicatie.

Functieomschrijving:
Als enthousiaste stagiair(e) en/of afstudeerder ga jij je bezig houden met verschillende
werkzaamheden op het gebied van marketing & communicatie. Jij focust je op social media
content en gaat ons social media strategie opstellen en invoeren. Een verantwoordelijke en
unieke uitdaging!

Taken en verantwoordelijkheden:
- Social media marketing plan opstellen en implementeren.
- Optimaliseren en bijhouden van de websites.
- Optimaliseren en bijhouden van de webshop.

Profiel:
Jij bent communicatief sterk en beheerst de Nederlandse taal perfect in woord en geschrift.
Je vindt het leuk om op een informeel kantoor te werken en hebt affiniteit met sales
gerelateerde onderwerpen. Onze ideale kandidaat beschikt daarnaast over de volgende
kenmerken:
-

-

Je bent gemotiveerd en initiatiefrijk;
Je bent creatief en je het doorzettingsvermogen;
Je ziet uitdaging in snel schakelen en hebt geen moeite met de afwisseling binnen je
functie;
Je bent proactief en altijd op zoek naar mogelijkheden en oplossingen;
Een teamspeler binnen een informeel team.

Wat vragen wij:
Je volgt een HBO-opleiding in richting van Marketing en Communicatie, Multimedia &
Marketing, Communicatie of vergelijkbaar en je bent per september minimaal 4 dagen per
week beschikbaar.

Wij bieden:
Een uitdagende, gevarieerde stage en/of afstudeerplek binnen een jong, informeel en
dynamisch team met een uitstekende vergoeding en uitzicht op het zelf vormgeven en
uitbreiden van deze functie.
Meer informatie of meteen solliciteren?
Spreekt jou onze organisatie en deze baan aan? Mail dan je cv en motivatie naar
stef.masteling@fairplant.nl
Voor meer informatie en/of vragen kun je terecht bij Stef Masteling; tel. +31(0) 612 431 425
of via stef.masteling@fairplant.nl

