
Markt-, imago- en doelgroeponderzoek
Achterhalen USP’s en toegevoegde waarde van een merk
Adviestrajecten en presentaties
Plannen voor strategische marketingcommunicatie en positionering
Creatieve concepten en campagnes die de identiteit van het merk uitdragen

Humor, want lachen is gezond.
Zijn wie je bent. Met een lach en een traan. 
Creativiteit combineren met gezond boerenverstand. Met schwung zonder poeha.
Gemotiveerde teamleden. Enthousiast en ‘t liefst ook een beetje brutaal.
Sociaal betrokken ondernemen. Wie goed doet, goed ontmoet!

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.

Jouw talenten en to-do list
Jij stelt vaker dan vaak de vraag: Waarom? Met jouw kritische blik en onderzoek zoek je de kern van een
probleem én de beste kansen tot verbetering. Je bouwt samen met het Schwung-team aan sterke merken.
Merken die niet zomaar iets doen, maar kiezen voor bewuste strategie. De Golden Circle is jou overbekend.
Je helpt klanten te communiceren wie zij zijn en waarom zij doen wat ze doen. Dit doe je met duidelijk
strategisch advies en door volle bak te knallen in de uitvoering. Je houdt rekening met de missie van het
bedrijf, stakeholders, duurzaamheid en alle andere belangrijke factoren. 

Hier ga jij mee aan de slag:

What the Schwung?
Als je deze uitdaging aangaat kom je terecht bij een jong bedrijf in Maassluis. Schwung is 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!

Wij houden van:

Wat kun je van ons verwachten?

Sociaal merkbureau Schwung zoekt een Strategisch Sterke Marketeer-in-opleiding met
een creatief brein (en humor). Kun jij merken scherp profileren en positioneren? Is de
afkorting USP duidelijke taal voor jou? En wil je dan ook nog positieve impact, enthousiaste
klanten en blije collega’s maken? Dan ben jij misschien wel onze nieuwste aanwinst.

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

sociaal merkbureau


