Ben jij op de hoogte van de onlinetrends?
Weet jij what’s hot en what’s not, en heb je affiniteit met de interieurbranche?
Dan is DecoLegno op zoek naar jou!

STAGIAIR SOCIAL MEDIA
Wie ben jij?
Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op online gebied en social media. Je
weet wat de do’s en de dont’s zijn, en hebt affiniteit met de zakelijke interieurbranche. Je
volgt een studie in de richting van communicatie, digitale marketing, social media en zoekt
een inspirerende stageplaats. Een stage waar je je huidige kennis in de praktijk kunt
toepassen, maar ook nieuwe kennis kunt opdoen. Bij een leuk, jong, ambitieus bedrijf en een
enthousiast marketingteam.
Wie zijn wij?
Wij zijn DecoLegno, gevestigd in Wormerveer, exclusief distributeur van de collectie
decoratief plaatmateriaal van het Italiaanse merk Cleaf. Door gebruik te maken van
hoogwaardige technologieën is het mogelijk om decors én voelbare structuren te
ontwikkelen in plaatmateriaal, die de beleving geven van echt hout, marmer, beton of leer.
De designwaarde haakt in op trends en ontwikkelingen in de wereld van interieur en
architectuur.
Wij hebben en leuke stageplaats voor je als:





je 3-6 maanden beschikbaar bent (minimaal 3 dagen per week)
jouw hart sneller gaat kloppen van het actief bouwen aan onze naamsbekendheid op
Instagram, Pinterest, Facebook en LinkedIn @decolegno
je een kick krijgt van het analyseren van de resultaten van campagnes en media
je een bijdrage wilt leveren aan het vergroten van ons bereik en aantal volgers

Natuurlijk doe je dit niet alleen, maar word je begeleid en werk je samen met ons marketing
en communicatie team, bestaande uit 5 personen. Denk jij dat wij een match zijn?
Mail dan je CV naar HR Manager Brigitte Beenders via b3.advies@gmail.com. Geef in je brief
een voorbeeld van de opdracht die je vanuit je studie zou kunnen doen bij DecoLegno en van
wanneer tot wanneer je beschikbaar bent.

