Q1 - 2021
STAGE / AFSTUDEER
OMSCHRIJVING
Ontwerpbureau Letink Design is op zoek naar een Marketing & communicatie stagiair(e) om het
team te versterken en toffe campagnes met ons te bedenken en uitvoeren!
Ontwerpbureau Letink Design maakt innovatieve 3D presentaties voor de technische sector, die de
belevingswaarde bij betrokken partijen versterkt.
Het doel hierbij is om de communicatie te optimaliseren tussen techneut en stakeholder,
door interpretatie van een project of object te verlagen d.m.v. begrijpbare beelden.
Voor de periode vanaf februari zijn wij nog op zoek naar een stagair(e) om te ondersteunen op de
marketing-afdeling. Dit houdt in: het onderzoeken en meedenken in campagnes en het uitvoeren
ervan. Tevens zou het een toegevoegde waarde zijn als je grafisch zou kunnen meedenken.
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OPDRACHTOMSCHRIJVING

Je zult werken aan opdrachten voor diverse bedrijven door het land heen. De werkzaamheden beslaan grotendeel het ontwikkelen en uitvoeren van marketing vraagstukken voor nieuwe producten,
vooral op het gebied van communicatie of afstand d.m.v. 3D-objecten. Verder het grafisch uitwerken
van stukken en het tot uitvoering brengen in de praktijk. Daarnaast zul je directe ondersteuning geven op het gebied van sales en marketing, om ook praktijkervaring op te doen waar mogelijk.
Er gebeurt veel op dit moment in onze business en zijn op zoek naar iemand met een frisse blik die
hier richting in kan geven. Hierbij kunnen we dus een creatief talent gebruiken, zowel op het gebied
van het uitwerken van een campagne, alsmede een creatief ontwerp.
Samenwerken vinden wij hierbij erg belangrijk, aangezien hierdoor veel kruisbestuiving plaatsvindt
wat leidt tot de gaafste dingen! Je zult daarnaast natuurlijk ook in alle overige processen betrokken
worden, wanneer je dat leuk vindt.
Samengevat zul je dus aan het werk gaan om de nieuwste marketing campagne binnen het bedrijf
te ondersteunen: je wordt de spin in het web. We verwachten daarbij goede prestaties op het gebied
van online communicatie, maar ook zeker op het gebied van grafische ondersteuning.

WERKOMGEVING

Om je te ondersteunen met deze stage wordt je opgenomen in een stimulerende werkplek met
een jong team van ontwerpers en techneuten. We hebben hier alle middelen en kennis aanwezig
om jou te helpen opstarten en begeleiden in het succesvol uitvoeren van je stage.Door de getroffen
maatregelen van COVID-19 zijn we genoodzaakt gedeeltelijk thuis te werken en de communicatie
grootendeels digitaal uit te voeren.

WAT WIJ VAN JOU VERWACHTEN

Om succesvol aan het werk te gaan bij ons, is het van belang dat onderstaande punten in jouw pakket van competenties opgenomen is:
Kennis en passie voor creatieve marketing;
Kennis van de verschillende (moderne) media
kanalen;
Je kan overzicht houden, bent nauwkeurig en
kan goed zelfstandig werken;
Je bent zowel creatief als commercieel;
Kennis van grafische software is een pré

Je beheerst de Nederlandse en Engelse
taal goed (in woord en geschrift);
Deinst niet weg om een extra uurtje te
werken in de avond of het weekend;
Een zelfstandige werkhouding waarbij
je initiatief neemt en gemotiveerd bent
om te leren;

PAST DIT PRECIES IN JOUW STRAATJE?

Denk je dat jij de skills en het talent hebt om samen met ons te werken aan toffe opdrachten waarbij
je jouw creatieve talent laat uitblinken?
Stuur dan je CV en motivatie naar dave@letink.nl of neem contact op met Dave via
telefoonnummer 06-21967736.

