Ben jij een media en reclame dier en wil je bovendien bouwen aan de verdere online bekendheid van Bye Bye
Burnout in Nederland, dan is de stage B2B marketing bij Bye Bye Burnout misschien wel op je lijf geschreven.

Stage Marketing B2B
Scale-up: Bye Bye Burnout
Amsterdam, 32-40 uur
Ben jij onze nieuwe marketinggoeroe?
•
•
•
•
•
•
•
•

Jij volgt een Hbo-opleiding op het gebied van marketing of communicatie.
Je beheerst de Nederlandse taal zeer goed.
Je bent leergierig, nauwkeurig en creatief.
Je kunt zelfstandig werken, maar weet wanneer je om hulp moet vragen (en doet dit dus ook).
Je hebt een daring & disruptive manier van denken en bent lekker no-nonsens qua persoon.
Je snapt het ‘niet lullen maar poetsen’ verhaal omdat je ook weet dat inzet altijd beloond gaat
worden.
Je merkt dat je “aan” gaat staan (I know… jeukterm) om deze scale-up verder te gaan helpen met de
online zichtbaarheid.
Social Media en dan met name Insta, Twitter, LinkedIn & FB begrijp je van haver tot gort.

Wat je gaat doen?
Je loopt mee met de Directie en ondersteunt de verschillende specialisten binnen het team van Bye Bye
Burnout bij o.a. de volgende zaken:
•
•
•
•

Je gaat social media onderzoeken doen (zowel kwantitatief als kwalitatief).
Je gaat een stuk branding finetunen.
Je gaat je bezighouden met het ontwikkelen en updaten van materialen voor op de social media, de
website & kennisbank van www.byebyeburnout.nl
Jij bent DE persoon die weet wat Bye Bye Burnout nodig heeft om nog meer zichtbaarheid te gaan
krijgen en daar schrijf je een plan voor en indien haalbaar mag je dit ook uitvoeren.

What’s in it for you?
Naast een marktconforme stagevergoeding biedt deze stage je natuurlijk meer. Je gaat stagelopen in een jong
en enthousiast team. Je schakelt direct met de CEO en Mascha zal je meenemen naar events en trainingen
indien van toepassing op je stage of persoonlijkheid. Tijdens je stage bieden wij jou de mogelijkheid om jezelf
verder te ontwikkelen in B2B marketing. Het is een stage waarbij je echt deel van ons bedrijf bent en jouw
bijdrage erg belangrijk is. Er is een mogelijkheid dat je na je stage met een bijbaan kunt blijven indien de
samenwerking bevalt.
Waar wacht je nog op?
Solliciteer gelijk via coaching@byebyeburnout.nl t.a.v. Maria o.v.v. Stage Marketing B2B.
Voor vragen kun je contact opnemen met Mascha Mooy, email: info@byebyeburnout.nl.
Meer over www.byebyeburnout.nl :
Bye Bye Burnout biedt burn-out preventieve en curatieve trajecten aan voor werkgevers en werknemers.
Tevens bieden wij trainingen voor het MT en Directies en workshops voor werknemers. Bye Bye Burnout heeft
2 dochterondernemingen: www.burn-out-herstel.nl en www.maschamooy.nl
Je komt direct onder Mascha te werken. Dit zodat jij het optimale uit je stage kunt halen. Mascha is in de
wereld van stress en burn-out een autoriteit en mag zelfs in Silicon Valley en WallStreet trainingen geven.
Iemand waar je dus wat van kunt leren!

