Wil jij graag je kennis over PR en communicatie toepassen in de praktijk? En ben jij een
hardwerkend en ambitieus persoon? Maak dan nu gebruik van de stagemogelijkheid bij
GORTcoaching!

Wij bieden jou:
●

een stage op het hoofdkantoor in Amsterdam

●

relevante en praktische werkervaring

●

een zelfstandig project met eindverantwoordelijkheid op niveau

●

de mogelijkheid om door te groeien en leiding te geven aan nieuwe stagiairs

●

persoonlijke begeleiding gedurende de gehele stage

Jij gaat:
●

vakgerelateerde (semi-wetenschappelijke) artikelen schrijven over coaching

●

aanpassingen doorvoeren op de website

●

aan de slag met AdWords

●

social media onderhouden

●

artikelen schrijven voor relevante magazines

●

creatieve marketing acties opzetten en uitvoeren

●

meewerken aan zoekmachine optimalisatie projecten

●

uitgeven van persberichten over lopende activiteiten

●

samenwerken in een groep stagiairs van 6-8 personen waarbij iedereen gemotiveerd is

●

werken aan je persoonlijke ontwikkeling, je talenten ontdekken en vervolgens inzetten

Wij vragen:
●

student marketing/communicatie/communicatiewetenschappen (andere studies zijn zeer welkom, geef aan
op welke manier jouw studie relevant is voor ons)

●

een zeer ambitieus type, wat onder andere terug te zien moet zijn in opleidingsresultaten (7 of hoger
gemiddeld) of in andere resultaten of ervaring op het gebied van studie en werk

●

beschikbaar voor 3 of 4 dagen per week

●

je voelt je extra thuis bij ons als je een nerd, een creatieveling en/of ondernemend bent

●

een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in geschrift

●

voorkeur voor schrijven en ontwikkelen van coachgerelateerde zaken

●

voorkeur voor werken in een lerende organisatie waarbij we zeer veel gebruik maken van nieuwe online
tools

●

zeer goede computer- en internetvaardigheden

●

een goedwerkende snelle laptop tot je beschikking

●

je woont in Amsterdam of je hebt beschikking over een geldig ov o.i.d. gedurende de gehele stageperiode

●

je bent voor 6 maanden beschikbaar

●

je bent voor meerdere dagen doordeweeks en op zaterdag of zondag beschikbaar.

Interesse in een stage bij GORTcoaching? We hebben weer ruimte voor nieuwe stagiairs
binnen ons team. Stuur je CV met bondige motivatie naar nieuwestagiair@gortcoaching.nl.Voor
vragen kun je ons een e-mail sturen. Ben je enthousiast? Reageer dan snel!

