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Pascalweg 4
6662 NX Elst (Gld)
T: +31 (0) 481 - 36 65 44
E: info@atmrgifts.nl
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6660 AD Elst (Gld)
Logistiek AtmR Gifts B.V.:
Edisonstraat 60
7006 RE Doetinchem
T: + 31 (0) 314 - 37 70 90

AtmR Gifts B.V. is per direct opzoek naar een enthousiaste
fulltime (Online) Marketing & Communicatie Stagiair
Volg jij een marketing gerelateerde studie en heb jij zin om al jouw kennis in praktijk te brengen in de dynamische
wereld van gifts, promoties en geschenken? Reageer dan snel! Wij bieden je de kans om binnen de verschillende
disciplines van (Online) Marketing, Communicatie en CRM ervaring op te doen. Jij werkt mee aan onze dagelijkse
inspirerende producten en initiatieven op onze online, e-mail en sociale mediakanalen. Daarnaast krijg je de kans om
mee te denken en te werken aan onze mediacampagnes en ga jij er mede voor zorgen dat onze website en
nieuwsbrieven zo aansprekend mogelijk worden.

Werkzaamheden











Locatie: Wij beschikken over 2 locaties; Hoofdlocatie Elst (gld) of Doetinchem, dus je mag zelf kiezen!
Assisteren bij het opzetten en uitvoeren van promotionele campagnes
Ontwikkelen van gerichte nieuwsbrieven en/of Direct Mail in woord en beeld
Ontwikkelen van creatieve uitingen in online kanalen
Assisteren bij de ontwikkeling van onze collecties
Optimaliseren van structuur en inhoud van onze websites
Bewaken van de huisstijl in onze communicatie
Ondersteuning bij het verzamelen / invoeren van data t.b.v. rapportages en analyses
Management; planning, uitvoering en opvolging
Onderhouden van contacten met interne & externe partijen

Profielschets










Minimaal MBO niveau 4 / HBO niveau met een voorkeur voor een opleiding in Marketing, Media, Communicatie
Je bent een enthousiaste teamplayer met een proactieve houding die goed omgaat met deadlines
Je bent nauwkeurig, gestructureerd
Je bent communicatief sterk, spreekt en schrijft perfect Nederlands
Je bent goed in het schrijven van inspirerende en overtuigende teksten
Je bent leergierig en staat open voor kritische feedback
Je vindt het interessant om je in te leven in de levenswereld van onze klanten en relaties
Goed ontwikkelde computervaardigheden; Excel, PowerPoint & Word
Je bent minstens 4-5 maanden fulltime beschikbaar

Wat bieden wij?




Een leerzame en dynamische stage met veel ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid.
Mogelijkheid voor flexibele werktijden en een flexibele werkplek. Je kunt namelijk kiezen voor onze hoofdlocatie
in Elst(gld) of de vestiging in Doetinchem!
Een stage waar vormgeving, creativiteit, online marketing en promotie samenkomen!

Wie zijn wij en heb je interesse?
Wij werken met een enthousiast, slagvaardig team in een prettige werkomgeving en waar voortdurend wordt
geïnvesteerd in kennis en innovatie. We zijn specialisten in promotie en werken nauw samen met elkaar en onze
relaties. We staan open voor jouw initiatieven en je denkt, discussieert en werkt als een vol teamlid mee! Heb je de
ambitie om samen met ons de schouders eronder te zetten, solliciteer dan direct en stuur je motivatie en CV naar:
E: info@atmrgifts.nl / OVV Stage (Online) Marketing & Communicatie ATMR Gifts BV
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