join the team

Intern for
Marketing & events
Write soon! We love to hear from you... 						Stuur je CV en motivatie naar; marlinda@nevereverblue.nl

WE ARE ... NEVER EVER BLUE, FOR MARVELOUS MOMENTS. Hoe we die momenten zo marvelous maken? Daar staat
een hecht team van creatieve alleskunners achter. Dit team organiseert, bedenkt, brainstormt, verrast opdrachtgevers met
inspirerende en onvergetelijke momenten. Momenten in de vorm van een te gekke actie, een groots event, een droomtrip
in het binnen- en buitenland of voor het label Strijp Lovers.
ARE YOU THE ONE?
Never Ever Blue is aanstekelijk, creatief, persoonlijk en verrassend. En dat zien we ook graag terug in jou. Of het nu gaat in het
bedenken, creëren en uitzetten van content, meewerken aan onze online en offline groeistrategie of onze opdrachtgevers
helpen in marketingvraagstukken. Je hebt oog voor beeld en een goed gevoel voor tekst, de kleinste details vallen jou op en
weet je digitale skills in Adobe of via Canva te verzilveren. Je houdt afwisseling, je bent een echte aanpakker, neemt zelf
initiatief en gaat uitdagingen niet uit de weg, maar denkt in oplossingen. Je bent helemaal klaar om jouw ervaring/opleiding
nu in de praktijk te brengen en woont in de omgeving van Eindhoven, zodat je makkelijk en flexibel kunt inspringen.
Dan is deze stageplek iets voor jou!
LEARNING BY DOING
Binnen ons team zijn we op zoek naar meewerk-stagiaire die 32-40 uur per week beschikbaar is. Je werktijden zijn tussen
09.00 en 17.30 uur, met af en toe wat uitschieters en mogelijkheden om in het weekend te werken, want natuurlijk wil jij ook
je handen uit de mouwen steken tijdens een van onze events. Als rechterhand van het marketingteam word je betrokken in
diverse werkzaamheden (van klantenreis tot drukwerk) zo kan jij organisatiebreed ervaring op doen!
IN A NUTSHELL
Een fijne stageplek met ruimte voor eigen verantwoordelijk en vrijheid. Een plek waar je jouw talenten kunt (door)ontwikkelen
en veel mag/kunt lachen. Iedere dag dekken we de tafel voor een gezamenlijke lunch en natuurlijk ontvang je ieder maand een
stagevergoeding. Uiteraard hoort daar ook een inspirerende werkplek op een van de meest bruisende stadsdelen van
Eindhoven; Strijp bij! Lijkt het je wat? Stuur dan je motivatie en cv naar marlinda@nevereverblue.nl. Heb je vragen of
opmerkingen, bel gerust met Marlinda via 040 - 7805141.
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