
LET'S GET NUTS!
Krijg jij kramp in je duim van het scrollen op social media, 
maar lijkt het je leuker om je meer te gaan verdiepen in 

wat er achter de schermen gebeurt? 

Wij van Media Monkeyz verzorgen voor MKB bedrijven, van klein tot groot en in een hele hoop verschillende 

branches, de social media marketing: van strategie tot analyse en van conceptualisatie tot uitvoering. Wij 

bieden een stageplek waarbij je je creatieve skills in de praktijk kan brengen voor klanten én relevante 

werkervaring opdoet om je CV een boost te geven. We nemen je mee in het werkveld waar je direct in contact 

komt met onze klanten. Verder zal je ons komen ondersteunen op het kantoor in Baarlo.

Hey apenkop! 🐵
In welke van de volgende punten herken jij jezelf als echte ‘Media Monkey’?

     Je hebt een gezonde dosis motivatie, bent in het bezit van een kritisch denkvermogen, hebt oog voor detail

     én denkt in oplossingen;

     Je kunt goed zelfstandig te werk gaan;

     Je bent bereid elke dag met eigen vervoer naar ons kantoor te komen;

     Je beheerst minimaal één van de volgende programma’s; Photoshop, InDesign, Illustrator of andere design 

     programma's;

     Je bent beschikbaar vanaf september 2022 voor een stageperiode van minimaal 4 maanden;

     De Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen is een vereiste. Engels is een pré;

     Het hebben van een rijbewijs is mooi meegenomen.

Wat bieden wij jou? 

     De mogelijkheid om een netwerk op te bouwen binnen het MKB;

     De kans om werkervaring op te doen binnen de marketing;

     Meewerken in een groeiende start-up met een jong en enthousiast team;

     Meelopen met werknemers en het ontmoeten van klanten binnen jouw interesses;

     Mee naar meetings en projecten met klanten;

     De mogelijkheid om al jouw goede ideeën werkelijkheid te laten worden;

     Openheid, alle input is welkom;

     Tot slot, een mooie stagevergoeding.

Spreekt wat je zojuist hebt gelezen je aan en wil je meer informatie? 

Stuur dan een mail met je CV en motivatie naar: werkenbij@mediamonkeyz.nl. 

Wie weet nodigen wij jou potentiële, toekomstige Media Monkey, uit voor een gesprek! ;)


