
LIJKT DIT OP JOUW CV?
FINGERSPITZENGEFÜHL IS OP ZOEK!

GEZOCHT:

WAAR:

PERIODE:

NIVEAU:

STAGIAIR 

MARKETING/DESIGN

BERLIN, BABY!

VANAF JAN/FEB 2015

3 TOT 6 MAANDEN

MIN. HBO DENKNIVEAU

• Schrijven van o.a. (online) artikelen, blog posts en Adword campagnes

• Meewerken aan de ontwikkeling van marketingstrategieën voor onze klanten

• Zoeken van geschikte en interessante onderwerpen voor content marketing 

• Meewerken aan interne communicatie uitingen zoals de nieuwsbrief en eventuele 

aanpassingen aan de website

• Onderhoud en beheer van verschillende social media kanalen (Twitter, Pinterest, 

Facebook, etc.)

... een Design & Marketing stagiair (m/v) 

die ons o.a. mee gaat helpen met de 

uitvoering van online contentstrategieën 

voor onze klanten. Daarnaast ga je ons 

ondersteunen bij het verbeteren van onze 

marketing uitingen.

Wil jij werken met een jong, dynamisch 

team, een lekkere stagevergoeding 

ontvangen en wonen in de DIKSTE stad 

van Europa? Stuur dan zo snel mogelijk 

jouw (originele) sollicitatiebrief, cv en 

pasfoto naar: 

jitske@fs-gefuehl.com
of bel naar 030 220 13 880

Check ook onze website: 
www.fs-gefuehl.com

Online marketing & communicatie

Bekend met SEO/SEA en andere online marketing-gerelateerde zaken (maar wij 

leren het jou ook graag)

Content

Tekst en beeld kan jij als geen ander combineren en omtoveren tot relevante 

content

Digitale vaardigheden

MS Office, maar ook Photoshop, Indesign en Illustrator zien wij graag bij je terug. Je 

maakt jezelf onsterfelijk als je met WordPress kan werken ;-)

Taalvaardigheden

Sterk in Nederlands en Engels (zowel woord als geschrift). Als je óók nog eens Duits 

spreekt/schrijft kan je bij ons niet meer “kaput”!

Beroepshouding

Pro-actief, communicatief sterk, je bent in voor wat Gemütlichkeit met collegae en 

kan zowel zelfstandig als in teamverband werken

Schrijven

Je hanteert een scherpe pen, schrijven vind je het einde en Charles Bukowski zou 

nog een puntje kunnen zuigen aan jouw schrijfkwaliteiten

Zossener Straße 41
10961 Berlin
Deutschland

e • jitkse@fs-gefuehl.com
m • +49 (0) 176 98 46 02 05
t • +49 (0) 30 22 01 38 80

Jitske Harms

wwww.fs-gefuehl.com?
JOUW TAKEN

JOUW SKILLS:

CURRICULUM VITAE VAN ...


