Wat?
Een super uitdagende meewerkstage bij Beauty Service. Deze stage is bedoeld om werkervaring op
te doen en de geleerde theorie in de praktijk toe te passen. Je werkt tevens aan je eigen
onderwijsdoelstellingen. De duur van de stage is standaard zes maanden, maar kan ook langer in
overleg.
Waar?
Beauty Service is een importeur van de cosmetica merken: Sans Soucis, Biodroga Institut, Biodroga
MD en Skin Bio. Beauty Service is een klein, dynamisch bedrijf. We werken vol passie voor onze
producten en klanten. Ons bedrijf is jong en dynamisch; we werken hard en met veel drive. Beauty
Service is een bedrijf met korte lijnen, waar we onderling een goede band hebben en gaan voor onze
merken.
Werkzaamheden?
Als Stagiair Marketing lever je een actieve bijdrage in het marketingbeleid van onze merken.
Je levert een ondersteunende rol bij de marketingafdeling bij het uitvoeren van de (online en offline)
marketingacties en de totstandkoming van promotiemateriaal voor de Benelux.
Je kunt denken aan:
•

Opzetten en bijhouden van de marketing jaarplanning

•

Voorbereiden van de salesmeeting (6 wekelijks)

•

Bijhouden /opzetten van de verschillende social media pagina’s

•

Vertalen van productinformatie

•

Coördineren van drukwerk/mailingen

•

Ondersteuning bij het verzorgen van de trainingen

•

Ondersteuning bij de organisatie van events

•

Telefonisch contact met de klanten

Eisen?
•

Je bent in het derde of vierde jaar van je MBO of Hbo-opleiding, richting marketing.

•

Goede beheersing van de Engelse taal. Duits is een pré.

•

Affiniteit met cosmetica.

Wij zoeken iemand die:
•

Praktisch is ingesteld

•

Een hands-on mentaliteit heeft

•

Creatief, inventief en origineel is

•

Zelfstandig is

•

Proactief is

•

Stressbestendig is

Periode?
Januari / Februari 2018 en september 2018

Interesse?
Wil jij een uitdagende en zelfstandige stageplaats in leuk bedrijf en leuke collega’s? Stuur dan jouw
sollicitatiebrief, voorzien van Curriculum Vitae, naar Beauty Service, t.a.v. Meike Otterloo
via: marketing@beautyservice.com
Website:
www.beautyservice.com

