Ligt je hart bij social media? En ben je op zoek
naar een werkstage? Dan ben je welkom in de
wereld van KindeRdam!
KindeRdam is op zoek naar een stagiair die ons team komt versterken. Je werkterrein? Alles rond onze
online kanalen. En dan bedoelen we ook echt álles. Van het optimaliseren van social media strategieën tot
het bijhouden van onze website. Van het meedenken over campagnes en acties tot het schrijven en plaatsen
van content. En van het creëren van beeldmateriaal tot het assisteren bij evenementen. Kortom, ben jij een
kei in social media? Dan mag je je online hart laten kloppen en jouw creativiteit alle ruimte geven.
O ja, eigen inbreng stellen we op prijs. Dus als je een leuk idee hebt voor een blog, Facebook of Instagram,
dan ben jij onze stagiair!

Stagiair Online Communicatie (M/V)
Vacaturenummer 18-41
Aantal uren in overleg en werkdagen flexibel

We verwachten van jou:
•
•
•
•
•
•

minimaal een mbo-opleiding Multimedia & Marketing, Communicatie, Marketing & Communicatie of
Media & Entertainment
dat je specialist online media bent
dat de wereld van bloggen en vloggen voor jou bekend terrein is
enige werkervaring in een dynamische en commerciële omgeving
sterke communicatieve vaardigheden
uitstekende beheersing van de Nederlandse taal

We bieden je:
•
•
•

een super leerzame en uitdagende stageperiode
veel vrijheid en verantwoordelijkheid
een ontspannen sfeer

Solliciteren
Meer weten? Kijk op www.kinderdam.nl voor meer informatie of pak je telefoon en bel met Jennifer
Amatredjo, onze marketingspecialist, via 010 44 300 33. Zij vertelt je graag alles over deze vacature.
Gelijk solliciteren? Mail dan zo snel mogelijk je cv naar communicatie@kinderdam.nl.

Welkom in de wereld van KindeRdam
KindeRdam. Een wereld op zich. Met 27 kinderdagverblijven, 28 BSO’s, 21 peuterspeelgroepen,
Plusopvang, een gastouderbureau, een Centraal Bureau en zo’n 600 medewerkers bieden wij
dagelijks opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar uit ruim 3000 gezinnen. Daarmee is KindeRdam een
van de belangrijkste organisaties voor kinderopvang in de regio Rotterdam-Rijnmond.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.

