
 

Solid Stash  Marketing Stage 1 

Marketing Stage  
 

1 ALGEMEEN 

Solid Stash, dat zijn heerlijke veganistische diepvriesmaaltijden, aan huis geleverd. We zijn een snel-

groeiende startup met een klein, jong team. Startup-life is fast-moving en gevarieerd; iedereen 

steekt de handen uit de mouwen; en er is voor deze stageplaats veel opportuniteit om echt deel te 

zijn van het team, verantwoordelijkheid te nemen - en echte impact te maken. Tegelijkertijd is het 

mooie aan Solid Stash dat 99% van het werk plaatsvindt van maandag tot vrijdag, en tijdens de 

kantooruren. Geen avond- en weekendwerk dus! 

 

2 OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIE 

We zoeken iemand met passie voor marketing die de founder kan bijstaan met volgende taken: 

2.1 SOCIAL MEDIA KANALEN BEHEREN 
• Instagram:  

o Stories, reels & posts maken & posten 

o Behind the scenes foto’s & video 

o Food fotografie  

• Werken met ‘Later’ software  

• Facebook shop updaten 

• Google profiel updaten 

2.2 CREATIVITEIT & MARKETINGSTRATEGIE 
• Aanleveren van creatieve input & output voor social media content: aan de slag gaan met 

onze brand kit in Canva, image library & je zelfgemaakte content 

• Marketingcampagnes helpen bedenken en vormgeven 

• Marktanalyse & -rapportering  

2.3 COPY WRITING 
• NL & ENG social media posts schrijven 

• ENG mailings opstellen 

• ENG updates doen op de website 

• Canned responses ontwerpen 

• FAQ schrijven  

• Met vertalers werken  

 

https://www.solid-stash.com/
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2.4 PR: 
• Contact en opvolging met (micro-)influencers & affiliate partners 

• Proefpakketten uitsturen  

2.5 E-COMMERCE / SHOPIFY: 
• Productpagina’s updaten 

• Shopify webshop updaten  

2.6 HANDEN UIT DE MOUWEN: PRAKTISCHE HULP MET…  
• Bestellingen inpakken 

• Producten bestickeren 

• Labels printen 

• Kaartjes schrijven voor cadeau pakketten  

• Stocktakes  

•  

3 DE IDEALE KANDIDAAT 

Must: 

• Sterk in & passie voor sociale media  

• Moedertaal-niveau kennis van NL (spreken & schrijven) & zeer vloeiende kennis van ENG 

(schrijven) 

• Passie voor (vegan/veggie) lekker eten en een oog voor duurzaamheid  

• Enthousiast & sociaal 

• Creatief 

• Ondernemend / zelfstandig / proactief 

• Flexibel qua instelling: startup life is heel gevarieerd en dingen veranderen/evolueren snel  

• Oog voor detail 

• Termijn van de stage: minstens 3 maand; idealiter tot en met mid-december (met een pauze 

in augustus) 

Nice to have: 

• Rijbewijs  

• Ervaring in e-commerce en/of Shopify 

• Ervaring met Canva 

• Kennis van / ervaring met SEO & paid advertising  

• FR 

 

4 WAT WIJ BIEDEN 

• Solid Stash is een snel-groeiende startup met een klein, jong team met een move fast break 

things-mentaliteit. Startup-life is fast-moving en gevarieerd; iedereen steekt de handen uit 
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de mouwen; en er is voor deze stageplaats veel opportuniteit om echt deel te zijn van het 

team, verantwoordelijkheid te nemen - en echte impact te maken. 

• Tegelijkertijd is het mooie aan Solid Stash dat 99% van het werk plaatsvindt van maandag tot 

vrijdag, en tijdens de kantooruren. Geen avond- en weekendwerk dus!  

• Je zal het grootste deel van de tijd dicht samenwerken met de founders in Solid Stash HQ / 

op locatie in Brussel. Op andere momenten zal je zelfstandig van thuis uit werken. 

• Superleuke werkomgeving 

• Beste team lunch in town 

• Te combineren met je studies / je andere parttime job 

• We bekijken samen hoe we je transport & onkosten kunnen vergoeden  

 

 

 

INTERESSE? STUUR NU JE CV NAAR HELLO@SOLID-STASH.COM!  

 


