Communicatie / marketing stagiair
Bedrijfsprofiel
Green Dino is een toonaangevend bedrijf gespecialiseerd in Virtual Reality en simulatoren
op het gebied van transport en rijopleidingen. Daarnaast voert het bedrijf projecten uit voor
bedrijven en overheden. Voor onze producten en diensten komt steeds meer internationale
interesse. We zijn een groeiende innovatieve en jonge organisatie met oog voor klanten en
kwaliteit.
Bedrijfscultuur
Ons groeiende team bestaat uit getalenteerde 3D specialisten, programmeurs en
supportmedewerkers. Nu en in de nabije toekomst leveren we innovatieve
softwareoplossingen voor o.a. autonoom vervoer en educatieve games. Wij bieden een
afwisselende stageplaats waarin je veel contact hebt met onze klanten in binnen en
buitenland.
Opdracht omschrijving
Doel van de functie:
De stagiair communicatie / marketing draagt bij aan het realiseren van de
organisatiedoelstellingen, door het mede organiseren en uitvoeren van de in- en externe
bedrijfscommunicatie.
Opdracht:
Wij hebben jou creativiteit nodig voor een nieuw product om nieuwe markten te betreden!
Je zult je hoofdzakelijk bezig houden met:
- De website en social media (Facebook, LinkedIn, YouTube en Twitter)
- Het ontwerpen van brochures en flyers (gericht op beurzen)
Functiecriteria
MBO / HBO stage
• Opleiding op communicatiegebied
• Affiniteit met het schrijven en redigeren teksten (redactionele vaardigheden)
Vaardigheden
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
• Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden
• Computervaardigheden
Persoonskenmerken
• Initiatief tonen
• Creatief
• Flexibel
• Resultaatgericht
• Teamspeler
• Kwaliteitsbewust
Wij bieden jou:
•
•
•

Informele, energieke werksfeer met leuke collega’s
Veel verantwoordelijkheid en afwisseling in je werkzaamheden
Nieuw kantoor op de bruisende campus van Wageningen

•
•

Je krijgt een ervaren begeleider en de garantie dat je veel leert
Een stagevergoeding van € 250

Hoe kun je reageren?
Informatie over ons bedrijf is te vinden op www.greendino.nl. Voor informatie over
stageplaatsen en/of afstudeeropdrachten kun je via email contact opnemen.
Heb je interesse? Stuur dan je motivatie met CV naar info@greendino.nl.

