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Stagiair(e) Marketing
Ben jij creatief en wil je graag meer leren over offline én online marketing? Tijdens deze stage op de afdeling marketing
van Gimeg krijg je de kans om jouw vaardigheden met een (video)camera, Photoshop en InDesign in te zetten voor de
vormgeving van onze merken. Daarbij werk je nauw samen met de afdeling e-commerce. Als je verstand hebt van html
is dat een pré!
Wat ga je doen?
Je komt terecht op de afdeling marketing waar je creatief los mag gaan en je vaardigheden nog verder kan ontwikkelen. Als
mediavormgever help je mee met het bedenken en uitwerken van creatieve concepten om de beleving rond onze merken verder
uit te bouwen. Daarvoor bewerk je beelden in Photoshop en InDesign en ga je ook zelf op stap met de camera! Jouw foto’s en video’s
brengen onze producten tot leven. Je werkt veel samen met e-commerce. Je collega’s van deze afdeling kloppen regelmatig bij je aan
voor een banner of een beeld voor op de website, of in een nieuwsbrief. Heb jij verstand van html? Dan kun je dieper in onze website
duiken en ook aan de slag gaan met het inrichten van webpagina’s.
Wie ben jij?
Zie jij deze stage wel zitten? Dan horen wij graag van je! Onze ideale kandidaat voldoet aan de volgende functie-eisen:
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•
•
•
•
•

Je bent gek op vormgeving en marketing
Je bent creatief en hebt een goed gevoel voor compositie, typografie, kleur en fotografisch inzicht
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je hebt kennis van Adobe Suite
Je volgt momenteel een grafische opleiding
Je hebt kennis van html (pré)

Waar kom je terecht?
Herken jij jezelf hierin? Wie weet verwelkomen wij jou dan binnenkort op de afdeling marketing van Gimeg! Gimeg is dé specialist in
de wereld van kampeer-, recreatie- en sfeerverwarmingsproducten. We zijn dagelijks bezig met de vraag hoe we onze producten zo
goed mogelijk in de markt kunnen zetten. Van het ontwikkelen van nieuwe producten tot het bedenken van winkelconcepten en het
ontwerpen van verpakkingen en online uitingen; we zitten nooit stil. Hoewel we hard werken, is er altijd tijd voor een praatje of lolletje
tussendoor en op vrijdagmiddag genieten we van een drankje of een potje darten in onze eigen skihut. Behalve een unieke werkplek
met een goede sfeer bieden we jou genoeg tijd om aan je stageverslagen te werken en natuurlijk een prima vergoeding voor je harde
werk (€ 300 p.m.). Na het voltooien van je stage ga je naar huis met een bak aan ervaring en krijg je van ons een getuigschrift.
Durf jij deze stage aan?
Laat dan je creativiteit de vrije loop en stuur een originele motivatie naar ons toe!
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