Platform voor
toekomstmakers

www.change.inc

Marketing & Communicatie Stagiair
Change Inc. (www.change.inc) is een jong en dynamisch bedrijf en groeit hard. Met een nieuw platform en nieuwe huisstijl
laten we iedere dag zien hoe inspirerende mensen en bedrijven de toekomsteconomie vandaag al vormgeven. Change Inc.
is het grootste duurzaamheidsplatform van Nederland met de grootste duurzaamheidsredactie van Nederland. Niet alleen
alle artikelen worden op onze site geplaatst, maar ook op social media. En daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken!
Heb jij zin om ons community team te helpen om nog meer mensen te inspireren? En zoek jij een uitdagende en diverse
ervaringsplek? Dan is dit je kans!

Jouw rol
Als lid van het community team ben je de ideale schakel tussen het community team en
onze community. Als stagiair ondersteun jij het community team en alles wat daarbij
komt kijken. Elke dag schrijven onze redacteuren artikelen die op alle social mediakanalen geplaatst worden. Maar daarnaast organiseren wij ook (online) evenementen. Jij zorgt
voor een volledige contentplanning voor al onze contentkanalen en zorgt ook voor mediamonitoring. O.a. LinkedIn, Facebook, Twitter, maar hopelijk binnenkort ook Instagram!
Jij bent super creatief met Photoshop en maakt zelf het beeldmateriaal voor onze kanalen.
In deze rol werkt je samen met de redactie om de juiste boodschap voor de artikelen af
te stemmen, maar ook met het community team op het gebied van conceptvorming en
content.

Gewenst profiel
•	HBO werk- en denkniveau;
•	Enthousiast, leergierig en organisatorisch sterk met oog voor detail;
•	Kennis van de markt en op de hoogte van trends in social media;
•	Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
•	Ervaring/ kennis met het ontwerpen van beeldmateriaal in Photoshop / illustrator;
•	Ervaring en affiniteit met social media;
•	Social Savvy!

Wat je ervoor terugkrijgt
•	Stagevergoeding van 365 euro
•	Ruimte voor verdieping en ontwikkeling
•	Een afwisselende stage en onderdeel van het community team van een prachtig
groeiend ondernemend bedrijf
•	Een informele en dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s
•	Kantoor in Amsterdam

In tijden van snelle verandering is het onmogelijk om alle
oplossingen zelf te ontwikkelen.
Change Inc. gaat verder dan
inspireren en informeren.
De beste verbindingen komen
bij ons tot stand; een één-op-één
match, een toevallige ontmoeting
of een perfect georganiseerde
bijeenkomst. De journalistiek
van Change Inc. is onafhankelijk,
objectief en relevant.
Dat maakt van Change Inc.
een krachtig en onmisbaar
platform voor toekomstmakers.
De redactie heeft als taak nieuws,
achtergronden en commentaar te
publiceren, onafhankelijk van politieke of commerciële belangen
of invloeden en zonder vooringenomenheid en met inachtneming
van hoge professionele journalistieke maatstaven.

Join Change Inc.

Direct solliciteren? Stuur ons je CV aangevuld met motivatie naar: Christa@change.inc
Voor vragen over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Christa Kroon op 06 - 23 08 09 83.
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