Vacature stagiair social media & community management
Ben jij een ambitieuze student Creative Business, Kunstacademie,
Communicatiewetenschappen, Online marketing of Reclame? En word jij enthousiast van
alles wat met interieur, verbouw en/of duurzaamheid te maken heeft? Solliciteer dan nu en
kom ons helpen bij de groei van The Substitute.
Wie zijn wij?
Wij, Machteld en Marieke, zijn de oprichters van The Substitute en organiseren o.a. jaarlijks
de Duurzame Woonbeurs.
The Substitute is hét nieuwe platform voor het duurzame alternatief in interieur & verbouw.
Wij zijn een community van duurzame merken, makers & professionals, zoals
(interieur)architecten, ontwerpers en stylisten. The Substitute biedt 365 dagen per jaar
overzicht, inspiratie & kennis op het gebied van duurzaam wonen zodat iedereen
gemakkelijk duurzame keuzes kan maken in en om het huis.
Het online platform vormt het hart van onze community en wordt aangejaagd via onze
social mediakanalen. Het platform staat net live en moet nu hard gaan groeien. Als social
media & community management stagiair ben jij hierbij een belangrijke speler.
Wat ga jij doen?
• Je krijgt een coördinerende en creatieve rol; waarbij jij (mede-)verantwoordelijk bent
voor de creatie van social media content, de redactie van aangeleverde content van
onze communityleden en de opmaak en inhoud van onze nieuwsbrieven.
• Communitymanagement van Instagram en Facebook
• Nieuwe kansen onderzoeken o.a. voor LinkedIn en Pinterest
• Je leert alle facetten van de marketing en communicatiemix van The Substitute
kennen. Van contentcreatie, beeldredactie en community management tot PR, emailmarketing & webredactie.
• Analyseren en verwerken van social media statistieken
• Uitrollen van diverse (social) mediacampagnes
• Ondersteunen bij administratieve werkzaamheden voor de community
Wie ben jij?
• Je volgt opleiding (of bent net afgestudeerd) op HBO of WO niveau in de een
relevante richting als journalistiek, communicatie, multimediadesign, (online)
marketing, branding, media & cultuur, animatie, grafisch ontwerp of audiovisuele
media.
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands & Engels
• Je hebt een scherpe pen, oog voor beeld en bent zelf een kei in social media
• Je bent commercieel, klantgericht en een creatieve denker
• Je wordt warm van interieur en design en wil je inzetten voor een meer duurzame
wereld!
• Je bent flexibel, pro-actief, en houdt ervan om je steentje bij te dragen aan een
groeiende organisatie

•
•
•
•

Pre: je hebt kennis van fotografie en kunt goed overweg met Adobe programma’s
zoals Photoshop & Illustrator
Pre: Video/fotografie ervaring, editing ervaring
Je bent woonachtig in Amsterdam (of omstreken)
Je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar voor een periode van minimaal 5
maanden. Startdatum in overleg, maar wat ons betreft zo snel mogelijk!

Wat bieden wij?
The Substitute biedt jou een veelzijdige stage binnen een snelgroeiende start-up. Binnen de
stage is er ruimte voor veel eigen inbreng en verwachten wij een hoge mate van
zelfstandigheid. De stagevergoeding bedraagt 300 euro bruto per maand (40 uur). Je werkt
in Amsterdam (vlak bij Amstelstation) in een creatieve omgeving met altijd een heerlijke
lunch!
Tijdens deze stage draai je als volwaardig lid mee in ons team, bouw je aan je CV en bouw je
een uitgebreid netwerk op in de duurzame interieur en verbouwbranche. Na een
succesvolle stage zijn er doorgroeimogelijkheden.
Ben jij enthousiast geworden? Leuk! Stuur dan zo snel mogelijk je cv en een korte
motivatiebrief naar marieke@thesubstitute.nl. Heb je nog vragen? Bel me dan gerust op
06-17477080. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

