
Stagiair(e) Marketing & Communicatie

Dit is Jollein
Jollein is een internationaal opererend familiebedrijf, gevestigd in Assen, dat sinds
1973 succesvol babyartikelen verkoopt, zowel B2B als B2C. Doorlopend worden er
nieuwe collecties uitgebracht met hippe, trendy producten die een mooie
aanvulling zijn op de basiscollectie. De producten van Jollein zijn praktisch
inzetbaar, van uitstekende kwaliteit en hebben een goede prijs en
kwaliteitsverhouding.

Algemene beschrijving vacature
Als stagiair(e) binnen de marketing afdeling van Jollein ben je een echte
duizendpoot. De ene dag schrijf jij de leukste blogs, pin jij je erop los op Pinterest
en de volgende dag maak je data-analyses of ben je bezig met de
voorbereidingen van een fotoshoot.

Je komt terecht in een hecht team die bestaat uit vier vaste krachten met ieder
een eigen specialisme. Hier kun jij fijn van profiteren. Wij zoeken een echte
aanpakker die graag nieuwe dingen leert en deze snel oppikt. Standaard staat
niet in jouw woordenboek, want we zoeken een echte creatieveling en nauwkeurig
werken is jouw middle name.

Wat ga jij doen?
Jij gaat als volwaardig lid deel uitmaken van ons team tijdens je stageperiode.
Hierbij ga je volledig meedraaien met alle aspecten binnen de marketing
afdeling.

Een aantal van jouw taken:
● influencer marketing
● content creatie
● het schrijven van blogs
● ondersteunen van voorbereiden en bijwonen van fotoshoots
● ondersteunen en bijwonen van (influencer) events
● ondersteunen en voorbereiden op beurzen
● data-analyses maken
● e-mailmarketing



Wat zoeken we?
● Je volgt een HBO/WO studie;
● Je bent een pietje-precies;
● Je schrijft de sterren van de hemel;
● Je hebt ervaring met Adobe programma’s als InDesign en Photoshop (dit is

geen must);
● Creatief zijn stroomt door jouw aderen;
● Je hebt interesse in de branche en de producten;
● Je bent een aanpakker;
● Je bent een doorzetter;
● Je kunt zelfstandig werken
● Starten september (in overleg)

Wat bieden wij?

● Stagevergoeding
● Leerzame werkomgeving
● Tasty Thursday’s
● Veel gezelligheid
● Hecht team

Spreekt deze vacature jou aan en denk je dat jij degene bent die onze afdeling
kan ondersteunen? Stuur dan je CV+motivatie naar marketing@jollein.com


