VACATURE

Jr. Online Marketeer Stagiaire
Food Inspiration zoekt een enthousiaste veelzijdige hbo- of wo-stagiaire met kennis van de foodservicebranche
die ons fulltime kan ondersteunen als junior online marketeer.

Zijn wij een match?

What’s in it for you?
Ja

1:	De wereld van eten, drinken, slapen en
gastvrijheid maakt je blij.
2:	Je vindt online marketing en data super
interessant.
3:	Je studeert aan een relevante opleiding en/
of hebt een flinke dosis ervaring in de
horeca, plus je bent er graag te gast.
4:	Je weet van aanpakken, bent proactief en
haalt je deadlines.
5:	Je bent actief op social media en op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen.
6:	Met gemak bedenk jij een aantrekkelijke
post, vette Facebook-carousel of creatieve
Instagram-story.

Nee

•	Een kickstart van je carrière.
•	Een fulltime stage, marktconforme stagevergoeding en
een Macbook.
•	Begeleiding van onze online marketeers.
•	Een inspirerende en dynamische werkplek, op vier
minuten loopafstand van station Ede-Wageningen.
•	Een jonge, platte organisatie met een no-nonsense
cultuur en korte communicatielijnen.
•	Nauw samenwerken met een team van redacteurs en
designers.
•	Werken voor én met de top van de foodservicebranche.
•	De mogelijkheid om jouw creativiteit los te laten en
eigen ideeën aan te dragen.

Wie zijn wij?

7:	Je wilt graag leren hoe je van A tot Z een
marketingcampagne draait.

Food Inspiration is het online en offline inspiratie-infuus
voor foodprofessionals op het gebied van eten, drinken,
slapen en gastvrijheid. Door middel van het delen van
inspirerende verhalen, trends en ontwikkelingen helpen
we foodprofessionals om succesvol te zijn en te blijven
innoveren binnen de turbulente wereld van service en
hospitality.

8:	Je vindt het leuk om bij te dragen aan het
bedrijfsresultaat en wordt graag gezien als
echte collega.
9:	Je bent kritisch, durft vragen te stellen en
trekt pas aan de bel als je eerst zelf goed
hebt nagedacht.
10:Je vindt het leuk om mee te helpen tijdens
onze events en live-uitzendingen
Bonus: Je bent een ster in bowlen maar gunt
het je collega’s ook om te winnen
(mochten we nog ooit gaan).

Shoot My Food en Foodservice Network zijn
onze zusterbedrijven; we werken in eigen teams, maar zijn
operationeel één bedrijf en nauw verbonden met
elkaars werkzaamheden.

10 x Ja? Dan ben jij geschikt voor een stage bij Food
Inspiration.

Zie je het wel zitten?
Overtuig dan Tiemen (tiemen@foodinspiration.com) met een
motivatiebrief en een verpletterend CV.

