Digitale duizendpoot gezocht voor invulling stageplek bij innovatiefste keukenbedrijf van Nederland!
Howden Keukens B.V. is voor het hoofdkantoor in Amsterdam vanaf februari 2019 op zoek naar een stagiair op het
gebied van Marketing. Een van de speerpunten binnen onze marketing afdeling is om onze digitale aanwezigheid
verder vorm te geven. Wij zijn op zoek naar een digitale duizendpoot die enerzijds ons wil ondersteunen met het
vernieuwen van onze website en anderzijds de gehele verantwoordelijkheid krijgt voor de uitrol van onze digitale
strategie. Dit betreft een stage waar je veel ruimte krijgt jezelf te ontwikkelen en vooral veel te leren op digitaal
gebied! Hiernaast bieden wij je ook de mogelijkheid om andere taken op te pakken waar jij geïnteresseerd in bent.
Taken







Meehelpen in het vernieuwen van de website (content plaatsen en copy writing)
Implementeren van digitale strategie
Briefen van creatieve bureaus ten aanzien van content creatie
Plaatsen van online content
Analyseren van online campagnes
Beantwoorden van berichtgeving op social media

Herken jij jezelf hierin?
e
 Je zit bij voorkeur in je 3 leerjaar van je WO-opleiding of HBO-studie. Bij voorkeur een opleiding richting
Media- en Communicatiewetenschappen
 Je vindt het leuk om in een kleine organisatie te werken, waardoor je nauw samenwerkt met diverse
medewerkers en veel van hen kan leren
 Je bent een digitale duizendpoot en hebt aantoonbare (professionele) ervaring met social media
 Je bent ondernemend, georganiseerd en servicegericht
 Je kunt zelfstandig werken en hebt een goed gevoel voor humor
 Je bent op zoek naar een meewerkstage of afstudeeropdracht voor 40u per week voor 6 maanden
 Je bent vanaf februari 2019 beschikbaar
 Vloeiend in Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk
Wie zijn wij
Howden Keukens verkoopt keukens en alle toebehoren. Zoals keukenkastjes, werkbladen, spoelbakken, kranen,
inbouwapparatuur en vloeren aan lokale aannemers. Ons moederbedrijf Howdens Joinery, opgericht in Engeland
in 1964, is sindsdien met meer dan 650 vestigingen uitgegroeid tot marktleider in het Verenigd Koninkrijk. Naast
het Verenigd Koninkrijk hebben wij vestigingen in Frankrijk, België en Duitsland. Howden Keukens B.V. is op 1 juni
2015 gestart; Twee jaar later zijn hoofdkantoor en de vestiging hard op weg het Howden concept in Nederland
succesvol neer te zetten. Er werken 22 mensen bij Howden Keukens.

Wat bieden wij






Leuke collega’s en een hecht team waarin je actief samenwerkt met professionals
Een leerzame stageplek waarin je ervaring opdoet in een internationale organisatie
Ruimte voor ontwikkeling
Stagevergoeding; afhankelijk van relevante ervaring en opleidingsniveau tussen de € 300 - € 500 per
maand
Reiskostenvergoeding

Je sollicitatie kan je mailen naar hr@howdenkeukens.nl, ik ontvang graag een CV en motivatiebrief. Of bel mij
(Kimberley Veldman, HR medewerker) op 020-7232252.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld en ook niet beantwoord.

