Gezocht
HBO STAGIAIRE SOCIAL MEDIA

Ben jij altijd ‘connected’? En ben jij op zoek naar een leerzame en toffe stage? Is taal ook zeg
maar ‘’echt jouw ding’’? Dan is PicturePeople Fotostudios in Amstelveen op zoek naar jou!

Wij zoeken

Voor deze meewerkstage, geen afstudeerstage, bij PicturePeople Fotostudios zoeken we een
derde- of vierdejaars HBO student. Als stagiaire social media ben je direct betrokken bij de
verschillende activiteiten van de fotostudio. Deze activiteiten leveren een substantiële bijdrage
aan het bedrijfsresultaat van PicturePeople Fotostudios.

Wat ga je doen?
Belangrijke taken tijdens jouw stage zijn:
•

Implementatie en uitbouwen van de social media strategie;

•

Signaleren van nieuwe web-mogelijkheden.

•

Monitoring van relevante berichten over PicturePeople Fotostudios op internet en social media;

•

Beheer van verschillende social media kanalen;

•

Opzetten en uitvoeren van online acties;

•

Online de dialoog aangaan met (potentiële) bezoekers van PicturePeople Fotostudios

Jouw belangrijkste skills:
•

Je bent communicatief sterk in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Kennis van de
Duitse taal is een sterke pré.

•

Je hebt interesse en ervaring met nieuwe digitale media;

•

Je bent pro-actief, resultaatgericht en kickt op groei;

•

Je werkt secuur en kunt geconcentreerd werken;

•

Onze voorkeur gaat uit naar een stagiaire met ervaring met InDesign, Photoshop en SEO;

•

Uitstekende vaardigheden met Excel, PowerPoint, Word, Analytics en Adwords.

•

Je woont in de omgeving van Amsterdam.

•

En verder ben je: pro-actief, positief, integer, accuraat, zelfstandig én heb je humor.

Wij bieden:
•

Een stageplaats waar creativiteit en plezier centraal staat.

•

Een maandelijkse storting op je bankrekening.

•

De mogelijkheid ervaring op te doen in een jong, gedreven en enthousiast team; hierdoor leer
je elke dag wel iets bij.

•

Veel ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.
Denk jij bij het lezen: ‘’ja dit lijkt mij gaaf!’’ En is fotografie toevallig ook nog een hobby van je?
Dan is de kans groot dat wij jou uitnodigen om kennis met ons te maken.

Stuur je motivatie en CV door naar werken@picturepeople.nl
en wellicht nemen wij dan contact met je op! Voor vragen
omtrent deze stageplaats kan je ons ook altijd bellen op
085-4844030

Over ons

PicturePeople Fotostudios is een jong bedrijf gespecialiseerd in moderne portretfotografie. Onze
bedrijfsfilosofie “We love photos” is waar ons team voor staat! Denk je aan foto’s, dan denk je aan
PicturePeople. Onze professionele fotografen zijn klantgericht en voelen wat hun sterren voor de
camera van ze verwachten. Hierdoor is elke fotoshoot ontspannen en leuk! De foto’s gaan mee
naar huis als aandenken van deze bijzondere ervaring!

Meer weten over PicturePeople Fotostudios? Ga dan naar
www.picturepeople.nl

