Creatieve content en (online) marketing stagiair
Kent social media voor jou geen geheimen en word jij enthousiast van interactie met verschillende
doelgroepen? Dan zijn we op zoek naar jou!
Als versterking voor het KiKa marketing team, zijn we op zoek naar een creatieve content en (online)
marketing stagiair. Een leerzame stage met veel creatieve vrijheid.
Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•

Het maken van content (video/foto/tekst) voor diverse social media kanalen
Enthousiast reageren op opmerkingen en vragen die binnenkomen via social media
Het bedenken en maken van Instagram Stories
Schrijven en redigeren van teksten voor de website
Mogelijkheden in beeld brengen en/of starten met het aanleggen van een beeldbank
Werkzaamheden ter ondersteuning van het marketing team

Context binnen de organisatie
Je bent werkzaam binnen het marketing team van KiKa. Het marketing team bestaat uit 6 personen.
Het kantoor is gevestigd in Amstelveen (in november verhuizen we naar Amsterdam). Daarnaast
hebben we een KiKa ruimte in het Prinses Máxima Centrum (Utrecht). Bij voorkeur ben je 2 dagen in
de week werkzaam in Amstelveen (Amsterdam) en 2 dagen in het Prinses Máxima Centrum.
Belangrijke eigenschappen
•
•
•
•

Je schrijft vlot en correct Nederlands, aangepast aan het medium en de doelgroep
Je hebt kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van social media
Je kunt beeldmateriaal bewerken voor online content (bijv. Photoshop)
Je bent beschikbaar voor een periode van 5-6 maanden

Stichting Kinderen Kankervrij
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze
kinderen. Ons doel is om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend
onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens
behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt
KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.
Contactinformatie
Ben je geïnteresseerd in deze stage en wil je met een leuk team aan de slag voor een toekomst voor
Kinderen Kankervrij, reageer dan per mail naar redactie@kika.nl met jouw CV en motivatie.

