WIJ Special Media BV is marktleider op de communicatiemarkt voor aanstaande en jonge ouders en
verleent diensten op het gebied van advertising, sampling, direct marketing en internet. WIJ Special Media
is vooral bekend om haar magazine “WIJ Jonge Ouders” (oplage 165.000 per maand), de website WIJ.nl, en
het sample pakket “de blije doos”. Daarnaast bouwt en onderhoudt WIJ Special Media het grootste
adressenbestand van aanstaande en jonge ouders in Nederland. WIJ Special Media is onderdeel van
Prénatal Moeder en Kind B.V. Ter ondersteuning van de afdeling Marketing is WIJ Special Media op zoek
naar een:

Stagiair Marketing (m/v)
De afdeling Marketing houdt zich bezig met de uitvoering en de doorontwikkeling van de diverse concepten
van WIJ zoals de Voordeelclub, (Baby)Winkel, Fotoservice, Hetbestekinderboek.nl, KaartopMaat etc.
Daarnaast is de afdeling ook verantwoordelijk voor invulling van de diverse evenementen.
Wat kunnen wij je bieden?
Als stagiair kun je je eigen stage onderzoek uitvoeren.
Wij hebben hier meer dan voldoende interessante mogelijkheden en onderwerpen voor.
Daarnaast ondersteun je de afdeling met de verschillende dagelijkse werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Ontwikkeling en uitvoering van promotionele activiteiten van de diverse concepten
Marktanalyse
Ondersteuning bij de uitwerking van de WIJ Monitor (onderzoek)
Het maken van statistieken van de concepten en de analyse hiervan

Jouw profiel
Wij zoeken een enthousiaste derde- of vierdejaars HBO-student marketing/media/communicatie. Je bent
zelfstandig, proactief, enthousiast, gemotiveerd en beschikt over een hands on mentaliteit. Je werkt
nauwkeurig en hebt oog voor detail.
Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige (meewerk)stage met een goede begeleiding, met daarnaast de
mogelijkheid voor het uitvoeren van een eigen opdracht, binnen een enthousiaste omgeving in Hoorn. Je
ontvangt een stagevergoeding van € 400 bruto per maand bij een fulltime stage.

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel, dan zien we je motivatie en CV graag tegemoet! Je kunt je
sollicitatie sturen naar Anja Schuttert via anja.schuttert@wij.nl

