WIJ ZIJN… WOOOF
“Honden zijn onze beste vrienden en wij willen dat onze
beste vrienden gelukkig en gezond zijn.”
Wij, als hondeneigenaren, houden van kwispelen. In alles wat wij doen zijn wij op zoek naar
kwispelmomentjes. Iedere dag meer kwispelmomentjes dankzij WOOOF. Dat is wat ons
gelukkig maakt.
Wij verkopen kwispelmomentjes in de vorm van natuurlijk geperst hondenvoer. We willen
mensen helpen om nog beter voor hun beste maatje te kunnen zorgen.

JIJ BENT… ONZE NIEUWE HELD
Hou jij van kwispelen en ben jij een enthousiaste, online georiënteerde student die een
commerciële, marketing of communicatie studie volgt op MBO- of HBO-niveau? Dan hebben
wij een keileuke en leerzame stage voor je! Je doet werkervaring op en er is ruimte voor
onderzoek.
Je zult nauw samenwerken met onze brandmanagers om invulling te geven aan je stageopdrachten en aan de werkzaamheden die nodig zijn om WOOOF te laten groeien.
Om succesvol te zijn in deze stage beschik jij over de volgende capaciteiten:
•

je hebt een neus voor wat moet gebeuren;

•

je houdt van kwispelmomentjes;

•

je kunt goed overzicht houden;

•

je bent commercieel;

•

je zet graag je tanden ergens in;

•

je bent enthousiast, initiatiefrijk en out-going;

•

je hebt een hands-on-mentaliteit en bent een echte teamplayer;

•

je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

WIJ BIEDEN ONZE HELDEN
Een leerzame stage waar ruimte is voor onderzoek en ontwikkeling. We begeleiden je in je
persoonlijke ontwikkeling. Ook helpen we je bij een goede invulling van je stageopdracht of onderzoek.
Je zult dagelijks samen met onze brandmanager:
•

werken aan social media-marketing op onder andere onze leuke Facebookpagina;

•

e-mailmarketingcampagnes uitwerken;

•

WOOOF vertegenwoordigen op beurzen en honden dagen;

•

contact onderhouden met onze klanten (en hun baasjes);

•

ondersteuning bieden aan onze internationale partners.

Wil je reageren, stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar pieter@wooof.xyz en motiveer
waarom jij dé student voor ons bent. Vergeet niet te vermelden wanneer je stageperiode is
en hoelang deze duurt.
P.S. ja we geven ook een stagevergoeding :-)

