Verhuur voor en door professionals!

Voor ons bedrijfsbureau in Dronten hebben wij een:
M/V

MEEWERK STAGE (ONLINE) MARKETING & COMMUNICATIE 40 U
123 Machineverhuur BV
is een dynamisch
verhuurbedrijf dat zich
richt op de professionele
verhuurmarkt. Wij zijn al
ruim 20 jaar actief in het
verhuren van materieel
voor bouw, infra, GWW,
industrie en evenement,
in de breedste zin
van het woord.
Vanuit tien vestigingen
in Dronten, Apeldoorn,
Breda, Emmeloord,
Genemuiden, Huizen,
Meppel, Raalte, Rosmalen
en Zwolle bedienen we
als jong en hecht team
onze opdrachtgevers, die
net als wijzelf veeleisende
professionals zijn.
123 Machineverhuur
is onderdeel van de
Inter-Rent groep waar
Inter-Techno, Gencom,
Bobcat Zuid-Nederland ook
deel van uitmaken.

Functie inhoud:
Als (online) marketing & communicatie stagiair ga je aan de slag
met de digitale communicatie van 123 Machineverhuur. Vind jij
het leuk om ons mee te helpen met de invulling van onze nieuwe
website, onze social media en e-mailmarketing? Dan zijn wij op
zoek naar jou. Voor ons hoofdkantoor in Dronten zoeken wij een
stagiair(e) (online) marketing & communicatie.
Samen met onze marketingmedewerker ga je bouwen aan
onze online uitingen. Je helpt mee met het vullen van de
productinformatie op onze website. Daarnaast beheer je de
social media kanalen en onze e-mailmarketing, waarvoor je een
contentplanning maakt, de content schrijft en publiceert. Wanneer
nodig bied je ondersteuning bij overige marketingwerkzaamheden.
Ben jij onze nieuwe collega?
- Je hebt affiniteit met de branche en met online marketing;
- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
- Je bent goed in het bedenken en schrijven van (creatieve) content;
- Wordpress- en social media ervaring is een pré;
- Je bent proactief en zelfstandig;
- Je bent vanaf januari/februari beschikbaar voor de duur van 5
maanden;
- Je bent kritisch, servicegericht en resultaatgericht;
- Je beheerst het MS-Office pakket.
Wij bieden:
- Een stagevergoeding van €300,- per maand bij een 40-urige
werkweek;
- Een stageopdracht of onderzoek in overleg;
- Een uitdagende baan in een enthousiast team dat klantgericht
denkt;
- Een plek in een groeiende organisatie met
doorgroeimogelijkheden.
Heb je interesse in deze functie?
Stuur dan nu je sollicitatie met CV naar:
vacatures@123machineverhuur.nl
Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Dhr. van de
Laar, telefoonnummer 0800-5353123.
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