Stagiair(e) Marketing & Communicatie

De afdeling Marketing en Communicatie richt zich op het binden van klanten, het vergroten van
de naamsbekendheid en het op de juiste wijze profileren van de E.Novation Group. Dit wordt
onder andere gerealiseerd door middel van het organiseren van corporate evenementen, het
hanteren van een corporate identity (huisstijl) en de ontwikkeling van Sales ondersteunende
tools als brochures, websites en online marketing. Communicatiestromen, social media,
mediaberichten etc.

Stage-opdracht

E.Novation heeft haar organisatiestructuur recent gewijzigd. Klanten worden nu bediend door
een viertal businessunits die elk gespecialiseerd zijn in eigen producten, diensten en
marktgebieden. E.Novation is volop bezig een eigen gezicht in de markt op te bouwen. Jij kunt
in dit traject een belangrijke rol vervullen. Hierbij is het belangrijk dat het huidige beleid
geëvalueerd moet worden, een verbeterplan dient opgesteld te worden waarna je zelf een basis
mag leggen bij de uitvoering van het plan.

De verdere uitwerking van activiteiten kan in overleg afgestemd worden op de voorwaarden van
de onderwijsinstelling en jouw wensen en ambities.

Wat zoeken we?
Je bent ambitieus, gedreven en doelgericht. Je hebt een hands-on mentaliteit en bent niet bang
om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Je bent met name affiniteit met de gebieden
PR/Pers en webmarketing.

Een goede beheersing van Microsoft Office is vereist en affiniteit met Adobe Photoshop en
Illustrator of vergelijkbaar een pre.

Wat bieden we?
Vanzelfsprekend kan je rekenen op een stagevergoeding en is het aantal uur per week, de
startdatum en de duur van de stage in overleg nader te bepalen. Maar het voornaamste dat wij
jou te bieden hebben is samen te vatten in één woord. Vooruitgang. Je word "eigenaar" van een
aantal projecten waardoor je nuttige ervaring op doet en een basis legt voor een relevant
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portfolio.

Na het voltooien van je stageopdracht behoort een uitdagende baan tot de mogelijkheden.

Interesse?
Volg jij een op Marketing gerichte universitaire (bijvoorbeeld communicatiewetenschappen) of
HBO (bijvoorbeeld Marketing, CE) opleiding en zit je in het laatste jaar van je studie? Aarzel
dan niet langer en solliciteer!

Wil je eerst meer weten over deze stage? Neem dan contact op met de afdeling HRM:

E: vacatures@enovation.nl
T: 010 - 288 1600
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