Grafisch, Social en Marketing media topper
gezocht voor stageplek bij Steentjes ICT in
Lichtenvoorde
Voor ons bedrijf zijn we op zoek naar een proactieve stagiair(e) met een scherpe neus voor
grafische vormgeving en social media. De stage duurt 20 weken en is vanaf Februari 2019.

Beschrijving
Heeft Facebook, Twitter en Wordpress voor jou geen geheimen meer? Vat jij je
gedachten automatisch samen in 140 karakters? Willen jouw ouders je smartphone het
liefst van je afpakken? Solliciteer dan op deze uitdagende stage! Wees er snel bij, want
er is slechts 1 stageplek beschikbaar!

Wat ga je doen?
Onze diverse websites en socialmedia kanalen onderhouden en verbeteren.
Ondersteuning bij marketing- & communicatiewerkzaamheden, zowel op het gebied
van content als design. - Onderhouden/updaten websites op gebied van design Bedenken/creëren van ondersteunende presentatiemiddelen daarnaast krijg je tevens
te maken met een aantal marketing- en communicatiewerkzaamheden, waaronder
het conceptueel brainstormen over marketingmiddelen en hoe bepaalde producten
en/of diensten beter in de markt te zetten zijn.

Wij zoeken:
Een creatieveling die flexibel, ondernemend en humor heeft. Jij grijpt elke uitdaging
met beide handen aan en laat jezelf graag van je beste kant zien. Je bent
representatief en weet jouw eigen werk moeiteloos te presenteren aan anderen. Je
hebt veel ambitie en je bent proactief . Visualiseren van informatie beheers je goed
en jij kunt je volledig inleven in de opdracht.
Je denkt dan ook in kansen en oplossingen en draagt graag eigen ideeën aan. Jij hebt
een enorme passie voor je vak weet goed wat je wilt en hebt je leerdoelen duidelijk
voor ogen.

Gewenste profiel
•
•
•
•
•
•
•

Studeer je richting Multimedia Design / Grafisch Vormgeving
Vanaf Niveau 4 MBO
Gevoel voor Marketing is een pre
Beheerst het CS pakket:, Photoshop, Illustrator
Bij voorkeur ook ervaring en kennis van Wordpress
Je beschikt over een proactieve en gedreven mentaliteit
Ondernemerschap en flexibiliteit is essentieel

Wat bieden wij
•
•
•
•

Zelfstandig, uitdagend en afwisselend werk in een enthousiast team.
Goede begeleiding tijdens jouw stageperiode
Zelfstandig werken in een open, informeel en groeiend bedrijf
Een stagevergoeding

Over Steentjes ICT B.V.
Steentjes ICT is een jong en allround IT en Telecom bedrijf opgericht in 2007.
Uw bedrijfsvoering is het uitgangspunt van de dienstverlening van Steentjes ICT.
Wij zijn altijd op zoek naar het vergroten van de continuïteit, effectiviteit en efficiëntie
van uw onderneming en het realiseren van kostenreductie. Al ruim 10 jaar bewijzen
wij dat we een betrouwbare ICT-partner voor het MKB zijn in de regio Achterhoek en
de Liemers. We verzorgen het hele scala aan ICT -dienstverlening; van het leveren van
de hardware, support en beheer tot snelle netwerkverbindingen, veilig werken in de
cloud en telefonie-oplossingen.

Solliciteren
Ben jij geïnteresseerd in deze stage? Stuur dan je CV naar pieter@steentjesict.nl
Mocht je vragen hebben over de stage, dan kun je telefonisch contact opnemen met
Pieter Steentjes op telefoonnummer 0544-724190.

