
Stage: Content Marketing 
Help jij mee om van de badkamer een feestje te maken? Heb jij gevoel voor beeld en kent social media geen 
geheimen voor jou? 
Voor deze doorlopende stageplek zijn wij op zoek naar een creatieve enthousiasteling die ons Marketingteam wil 
ondersteunen op het gebied van social content creatie. Kan jij niet wachten om het Fairytabs verhaal via stories, reels 
en posts te vertellen? Je leert over de toepassing van (product)fotografie, beeldbewerking, grafisch ontwerp en inzet 
van social media. 

Als stagiair Social Media help je mee met het ondersteunen van alle online activiteiten van Fairytabs; het bedenken en 
creëren van beeld en vervolgens evalueren daarvan om tot steeds betere online prestaties van Fairytabs te komen. 
Ook ga je op zoek naar toffe influencers die geschikt zijn om ons verhaal door te vertellen. 

Wat ga je doen? 
• Zelfstandig stories plaatsen op social media; 
• Je werkt mee aan de uitwerking van onze online content en andere communicatiematerialen: je draait mee met 

foto- en videoshoots en bewerkt beeld in Photoshop. 
• De inzet van onze content op social media analyseren en kijken hoe het beter kan; 
• Je ondersteunt het team bij verschillende projecten door orde te scheppen en allerlei to do’s met plezier op te 

pakken. 
• Wat je ervoor terug krijgt? 
• Een ondernemende, open werkomgeving in een oude bakkerij met allemaal zeecontainers in Haarlem; 
• Een ambitieus team met hart voor Fairytabs en onze impact gedreven missie; 
• Een rol waarin jouw mening ertoe doet; 
• Meekijken en meewerken bij een snelgroeiend bedrijf; 
• Een stagevergoeding 

Ben jij de superheld die Fairytabs zoekt? 
• Je volgt een relevante opleiding of hebt deze al afgerond; 
• Je bent beschikbaar voor 4 á 5 dagen per week met flexibele werkuren (voor een periode van 4-6 maanden). De 

startdatum is bespreekbaar; 
• Je kent alle ins en outs van social media en leert ons hoe we het beter kunnen doen; 
• Je bent handig met fotografie en video op je smartphone; 
• Je hebt ervaring met Adobe Photoshop, kennis van Adobe Première Pro is een pré; 
• Je bent nieuwsgierig en vindt ’t leuk om te analyseren en verbeteren; 
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands; 
• Je bent leergierig, nauwkeurig, ondernemend en zelfstandig én durft je mening te geven. 

Deze stageplek is nu open!  
Word jij de nieuwe Content Marketing stagiair(e) bij Fairytabs?  
Laat ons dan weten waarom!  
Stuur je cv, motivatie naar peter@fairytabs.com – Je krijgt altijd een reactie.
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