SAMEN MET ONS IMPACT MAKEN?!

STAGE

STAGIAIR(E) CONTENT MARKETING &
COMMUNICATIE

WIL JIJ IMPACT MAKEN BIJ EEN
AMBACHTELIJKE BIERBROUWERIJ
ÉN SOCIALE ONDERNEMING?

STUUR JE MOTIVATIE & CV NAAR:
VACATURES@RABAUWCRAFTBEER.COM

STAGIAIR(E) CONTENT MARKETING &
COMMUNICATIE
Wil jij impact maken bij een startende bierbrouwerij én sociale onderneming? Dit is jouw kans! Bij ons
mag je mee denken over de marketing en communicatiestrategie en tegelijkertijd deze uitvoeren.

RABAUW CRAFT BEER
Rabauw is een ambachtelijke bierbrouwerij in het Zuiden van het land. Een sociale onderneming
waarbij bier wordt gebrouwen samen met onze ‘vagebonden’: mensen met een zogenaamde afstand
tot de arbeidsmarkt. Samen maken we elkaar trots en werken we dagelijks aan een ontzettend gaaf
product.

VERHALEN VERTELLEN
Als stagiair Marketing & Communicatie bij Rabauw ben jij degene die onze verhalen vertelt aan de
doelgroep. Als startende onderneming en nieuw craft bier merk in de markt mag jij mee helpen bij het
maken en uitvoeren van onze marketing en communicatieplannen. Focus hierbij ligt op het creëren
van content en deze verspreiden via onze diverse kanalen.

WAT GA JE DOEN?
•
•
•
•
•
•

Beheren van diverse social media kanalen;
Schrijven van content;
Beheer van nieuwsbrief;
Vullen en up-to-date houden van website en webshop;
Meewerken aan het marketing en communicatieplan;
Ondersteuning algemene werkzaamheden.

WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zijn op zoek naar een HBO of WO student met een studie in de richting van marketing,
communicatie, journalistiek of media. Jij beschikt over:
• Creativiteit: jij vind het leuk om te schrijven en campag;nes te bedenken;
• Verantwoordelijkheid: je houdt van aanpakken
• Ervaring met diverse (sociale) media kanalen;
• Affiniteit met onze ‘vagebonden’ is een pré: wij werken met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt;
• Affiniteit met ons mooie product zouden we leuk vinden :)

WAT BIEDEN WIJ?
•
•
•
•

Voldoening door mee te werken aan een nieuw biermerk;
Impact maken: elke dag bezig zijn met een fantastische doelgroep om de wereld een stukje
mooier te maken;
Professionele begeleiding binnen erkend stagebedrijf en marketingkennis;
Werken in een kleinschalig, jong en enthousiast team.

Interesse? Stuur je motivatie naar vacatures@rabauwcraftbeer.com.
Vragen? Bel of app Gijs op 0622958387.

