sociaal merkbureau

Wij zoeken een creatieve stagiair(e) met talent voor het
schrijven van teksten en bedenken van social posts.
Sta jij bekend als ‘die ene van die woordgrapjes’ of ben je misschien de volgende stadsdichter van Rotterdam? Schrijf
jij je eigen blogs? Ben je gek op columns? Ken je alle ins & outs van social media? Als jij je hierin herkent, dan ben jij
misschien wel onze nieuwste aanwinst!

Nou, vertel dan… wat dan?
Ja, ja… komt ‘ie. We zijn dus op zoek naar een stagiair(e) Content Marketeer.
Je gaat je inzetten voor ons marketingbureau Schwung en twee van onze eigen labels. Met Schwung werken we
voor ongeveer 15 klanten. Braadbaas is onze eigen webshop in kookartikelen. Bla Bla Studio is onze podcast studio.
We kunnen jouw hulp goed gebruiken om voor deze labels sterke inhoudelijke content (zoals SEO blogs) & social
media posts te maken.
Op het gebied van content marketing ga je je bezighouden met het het schrijven van blogs, recepten, social posts en
we zijn ook heel benieuwd naar jouw gevoel voor beeld (foto & video). Je mag ook los met het bedenken van toffe
campagnes en inhakers voor feestdagen! Hiervoor is het natuurlijk een eis dat je de Nederlandse taal in geschrift
goed beheerst. Heb je ervaring met het schrijven van SEO teksten en het doen van zoekwoordenonderzoek? Dan heb
je sowieso een streepje voor! We worden namelijk erg geholpen met inhoudelijk sterke blogs en bijvoorbeeld ook email campagnes.

Waar kom je terecht?
Als je deze uitdaging aangaat, kom je terecht in een startup omgeving in Maassluis. Schwung is jong, energiek,
creatief en recht door zee. Dagelijks lunchen we samen en op vrijdag doen we een borrel. Eén keer per maand, op de
laatste vrijdag, klappen we de laptops dicht en doen we samen vrijwilligerswerk. We helpen dan bijvoorbeeld bij de
Voedselbank, Stichting Jarige Job of we gaan naar het strand om op te ruimen. Er valt altijd wel wat te lachen én er
valt ook altijd wel wat te verbeteren. Maak je borst maar nat, want vervelen ga jij je niet!

Waar houden we van?
Humor, want lachen is gezond.
Zijn wie je bent. Met een lach en een traan.
Met schwung zonder poeha. We combineren creativiteit met gezond boerenverstand.
Ondernemend, enthousiast en ‘t liefst ook een beetje brutaal.
Sociaal betrokken. Wie goed doet, goed ontmoet!

Wat kun je dan van ons verwachten?
Je komt niet voor niets, want we betalen je €250 per maand stagevergoeding.
Je krijgt ook een gezellige groep van collega's, die je maar al te graag begeleiden en op touw nemen.
Onbeperkt vakantiedagen. Je kan vrij nemen wanneer je wilt. Uiteraard altijd in gezamenlijk overleg.

Kom je bij ons team?
Stuur dan snel je CV & motivatie naar bo@teamschwung.nl of michael@teamschwung.nl

