Ben jij op zoek naar een inspirerende (online) marketing/communicatie stage met
veel eigen verantwoordelijkheid? Lees dan vooral verder, want Techionista zoekt
een getalenteerde en enthousiaste online marketing/communicatie stagiair(e)!

Wie wij zijn:
Techionista is een snelgroeiende start-up die zich inzet voor de empowerment van
vrouwen via technologie. Het doel: meer vrouwen in de ICT-wereld en meer diversiteit op
de arbeidsmarkt. Techionista inspireert met tech, leidt vrouwen op, schoolt vrouwen om
én helpt vrouwen naar een baan in tech. Techionista heeft met deze activiteiten al veel
bereik gerealiseerd en een sterke community opgebouwd. In 2020 is de Techionista
Academy, in samenwerking met Microsoft, 100% online gegaan waardoor we nu een
nog grotere groep (zowel nationale als internationale) kandidaten opleiden in Data & AI.

Jouw werkzaamheden:
•
•

•
•
•
•

Als online marketing/communicatie stagiair(e) help je om Techionista online te
profileren. Je werkt daarvoor nauw samen met ons kleine en betrokken team.
Je bent onder andere verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van
online marketingcampagnes op verschillende kanalen (Facebook, Instagram,
LinkedIn, etc.)
Je stelt je hierbij zelfstandig en actief op: je meet en analyseert data en bepaalt
op basis daarvan hoe je onze campagnes verder kunt optimaliseren.
Je maakt verschillende visuele content.
Je leert te werken in ons CMS (Wordpress) en gaat uiteindelijk goedgekeurde
content zelfstandig plaatsen.
Daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te werken aan de uitbreiding van onze
community

Wat jij meebrengt:
•
•
•
•
•
•
•

Je omarmt onze missie en wordt daar blij van.
Je bent derde- of vierdejaars student aan een relevante opleiding in de
Media, Informatie, Marketing en/of Communicatie.
Je houdt van eigen verantwoordelijkheid en kan prima zelfstandig aan de
slag, maar werkt óók graag in een team.
Je bent secuur, leert graag en pikt dingen vlot op.
Je bent communicatief sterk en schrijft foutloos in zowel Nederlands als
Engels.
Je bent analytisch en kan goed met cijfers omgaan (bv. Google Analytics).
Je voelt je op social media als een vis in het water en bent als echte
Techionista altijd op zoek naar de handigste Facebook-tools en nieuwste
Insta-trucs.

Wat wij bieden:
•
•
•
•
•
•

Een fulltime/parttime uitdagende stageplek voor 4 à 6 maanden; je kunt zo
snel mogelijk starten.
Werkervaring bij een toffe (online) startup.
Een zelfstandige rol in een klein, hecht, energiek en ambitieus team.
De kans om veel te leren van enthousiaste professionals.
De vrijheid om je plannen ook daadwerkelijk uit te werken.
Een marktconforme vergoeding.

Is dit iets voor jou? Mail dan een korte motivatie en je CV naar
isabelle@techionista.com o.v.v. ‘stage Techionista’. Hopelijk tot snel!

