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Instasnapchatfacebookyoutube! Wat gebruiken onze leerlingen? En via
welk medium bereiken wij hun ouders? Tekst, video of foto’s? Het duizelt
ons allemaal!
GEZOCHT: een stagiair die de social media van LEREN&ZO tot leven wekt.
Dit willen wij het liefst:
- Ontdekken welke kanalen bij ons merk passen en hoe wij ze
vervolgens optimaal inzetten.
- Een nuttig platform creëren voor onze verschillende doelgroepen.
- Een setje tools om dit vervolgens zo efficiënt mogelijk door te pakken
hoort hier natuurlijk helemaal bij.
Dit ben jij:
Je zit momenteel in het 3e of 4e jaar van de opleiding Communicatie,
Creative Business, Multimedia of soortgelijke studie. Je bent nieuwsgierig
en van dingen uitzoeken krijg jij een echte kick. Jouw oplossingsgerichtheid
en creativiteit vormen een mooie basis voor de content op onze social
media. Ben jij dan ook nog eens een kei in het creëren van posts, dan zitten
wij om jou te springen.
En dit zijn wij:
Een eigentijdse en snelgroeiende leerpraktijk. We helpen kinderen,
jongeren én studenten van 8 tot 28 jaar bij tegenvallende schoolprestaties,
leerproblemen en zoekgeraakte motivatie. Onze aanpak hiervoor is
vernieuwend, effectief en net een beetje anders. https://leren-zo.nl/
Welkom bij LEREN&ZO!
Een nette stagevergoeding van € 175,- per maand én een stageplek in een
dynamische onderneming. Het team is jong, er werken namelijk relatief
veel studenten. Je krijgt veel ruimte van ons om zelfstandig te werken en
om ideeën aan te dragen, maar we zorgen natuurlijk ook voor een goede
structuur en begeleiding. Als je affiniteit hebt met onderwijs en
ondernemerschap, is dit dé stageplaats voor jou!
Heb je interesse? Neem dan contact op met renee@leren-zo.nl of bel 020
774 1786 en vraag naar Renée. Je kunt ons een CV en motivatie sturen per
mail. Startdatum bij voorkeur zo snel mogelijk.
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