Marketing & Social Media Stagiair(e) Eikelenboom en Hollands Licht
Eikelenboom is een toonaangevende importeur van top designverlichting uit o.a. Italië, Spanje, Scandinavië en
Zwitserland. Met een enthousiast team bewerken wij op een actieve en innovatieve wijze het hoge
marktsegment in verlichting. Wij richten ons op architecten, interieur designers en interieur- en
verlichtingswinkels van hoog niveau.
Hollands Licht is een merk opgezet door Eikelenboom en presenteert het ontwerptalent dat Nederland rijk is.
De collectie bestaat enerzijds uit klassiekers van bekende ontwerpers en anderzijds laten we ons inspireren
door aankomend talent met een eigen kijk op licht, materiaal en gebruik.
Onze bedrijfscultuur is dynamisch, informeel en marketing driven. Met een team van 9 medewerkers wordt
enthousiast verder gebouwd aan de positie in de markt. Ons kantoor en showroom zijn in Amsterdam. Voor
zowel Eikelenboom als Hollands Licht zijn wij opzoek naar een enthousiaste Marketing & Social Media
Stagiair(e).
Functieomschrijving & werkzaamheden
 Social media strategie ontwikkelen voor 2020/ 2021
 Internationale digitale strategie mede-ontwikkelen voor Hollands Licht
 Content maken én schrijven voor onze social media kanalen en website
 Nieuwsbrieven voor Eikelenboom en Hollands Licht opmaken
 Content creëren voor de websites en de websites onderhouden
 Meedenken over creatieve uitingen van de merkidentiteit van Hollands Licht
 Ondersteunende werkzaamheden ter voorbereiding van beurzen en evenementen
Profiel stagiair(e)
 Een passende hbo/mbo-opleiding op het gebied van (online)marketing en/of communicatie
 Hands on-mentaliteit: je weet van aanpakken en bent goed in multitasken. Bovendien functioneer je
zowel zelfstandig als in teamverband goed
 Je bent goed en actief met social media
 Je vindt schrijven leuk en beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed
 Je bent op de hoogte van de laatste trends en innovaties op het gebied van marketingcommunicatie
 Je hebt kennis van Adobe CC (Photoshop, Illustrator en InDesign) is een pré
 Je bent creatief, pro-actief, flexibel en enthousiast
 Je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar
Wat bieden wij
Een meewerkstage bij een toonaangevend bedrijf én een jong en ambitieus merk. Je takenpakket is divers en je
krijgt de mogelijkheid aan verschillende projecten mee te werken. Je krijgt een marktconforme
stagevergoeding en een dagelijkse gezellige lunch. En niet te vergeten: een werkplek omgeven door design!
Enthousiast geworden? Stuur dan je cv en motivatie naar Michiel Greeve via m.greeve@hollandslicht.eu. Voor
vragen kan je contact opnemen via 020-6918161.

