Locatie:
Hobby:

Amsterdam, Vijzelgracht
Watersport | Kamperen

Het grootste bereik in de watersport- en kampeerbranche

Gezocht:
Stage Marketing & communicatie
Arimpex Media Services is uitgever van verschillende aansprekende merken op het gebied van varen en kamperen, waaronder
Botentekoop.nl, Boten.nl, Botenbank.nl, CampersCaravans.nl en het televisieprogramma KampeerTV. Met een enthousiast team
werken we meer dan 25 jaar aan het bouwen en versterken van onze positie als marktleider in de segmenten varen en kamperen.
Het is hard werken, maar er is zeker ook tijd en ruimte voor fun! Dus als het werk gedaan is, is er tijd voor leuke dingen! Met onze
bedrijfsloep grijpen we met het hechte team elk moment aan om door de grachten van Amsterdam te varen.
Wij zijn op zoek naar een creatieve en slimme stagiaire. Je gaat aan de slag met al onze merken.
Marketingafdeling:
Op de marketingafdeling worden nieuwe ideeën bedacht om onze klanten het best naar voren te laten komen, invulling van
aanwezigheid op branche gerelateerde beurzen, distributie van de magazines en marketingcampagnes om de merken te versterken
en te vermarkten. Het voornaamste doel van alle marketingactiviteiten is traffic genereren naar de website. Dmv het inzetten van
zowel online als offlinekanalen bereiken wij onze doelgroep op alle fronten. Dit alles gebeurt in samenwerking met de content- en
designstudio.

De werkzaamheden:

Jouw profiel:

Als stagiair(e) Marketing & communicatie werk je in een
klein en ondernemend team en ben je nauw betrokken bij alle
onderdelen van de organisatie. Je krijgt veel vrijheid en eigen
verantwoordelijkheid bij de onderstaande taken;

• MBO+/ HBO werk- en denkniveau door opleiding en/of 		
ervaring;
• Je hebt verstand van zaken als het gaat om digitale en 		
gedrukte media;
• Ook heb je verstand van computerprogramma’s zoals 		
Windows, Word en Excel;
• Uiteraard ben je leergierig, gestructureerd en enthousiast;
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands
• Je bent doortastend en vasthoudend, initiatiefrijk en creatief

• Ontwikkelen en uitwerken van marketing-ideeën, dit zowel 		
B2B als B2C;
• Bedenken en uitwerken van marketingcampagnes;
• Contacten met leveranciers;
• Ondersteunen bij branche georiënteerde evenementen;
• Ondersteunen bij online marketingactiviteiten als email + 		
social en zoekmachine marketing;
• Optimaliseren van onze marketingkanalen

Geïnteresseerd?
Neem contact op met Nienke Baerents:
Telefoon:
020 - 211 10 10,
E-mail: 		
nbaerents@arimpex.nl
Arimpex Media Services is een erkend leerbedrijf van S.B.B.

AMS is uitgever van de watersportmerken Botentekoop.nl, Botenbank.nl, Boten.nl, Boatshop24.com
En van de kampeermerken CampersCaravans.nl, Campers.nl, KampeerTV en Camperplaats.nl

