STAGE:

MARKETING & COMMUNICATIE

STAGE
Wat houdt de stage in
Bij een groeiend bedrijf gebeurt er heel veel in korte tijd. Tijdens deze meeloopstage word je breed ingezet en leer je in korte tijd enorm veel over Marketing en
Communicatie binnen een klein en snel groeiend bedrijf.
Wie ben je
Is goed eten en drinken je passie, doe je hbo of universiteit en vind je het leuk om
nauw betrokken te zijn bij het ontwikkelen van diverse marketingactiviteiten?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen
•
•
•
•
•
•
•

Je bent nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten.
Je creëert content voor diverse online communicatie tools (social media, 		
website etc.).
Je beheert de social media kanalen.
Je bent betrokken bij alle activiteiten rondom de website en webshop.
Je bent editor van de Senza Tea Co. nieuwsbrief.
Je ondersteunt bij PR activiteiten en events.
Je helpt met de doorontwikkeling van ons loyaliteitsprogramma voor klant
en.

Wat bieden wij
Senza Tea Co. biedt jou een uitdagende, verantwoordelijke stageplaats met veel
mogelijkheden in een enthousiast team. Het is een zelfstandige functie met goede
begeleiding die een sterke basis zal zijn voor je verdere carrière.
Startdatum: Flexibel
Duur: Vanaf 4 maanden
Contactpersoon: Kelly Leferink

Waarom stage lopen bij Senza Tea Co.?
•
•
•
•
•

Een afwisselende stage met veel verantwoordelijkheid.
Je gaat in korte tijd heel veel leren!
Je bent onderdeel van een snel groeiende startup met een missie.
Stagevergoeding van €400,- per maand (o.b.v. 40 uur per week).
Iedere dag een gezonde lunch.

Senza Tea Company
Verrijn Stuartweg 22-D
1112 AX Diemen

085 - 4016274

Wie zijn wij
Bij Senza Tea Co., misschien wel de leukste startup van Amsterdam, willen we
iedereen toegang geven tot échte thee. Dit doen we door losse thee eenvoudig te
maken, zodat theezakjes – met theegruis en smaakversterkers – hun bestaansrecht
verliezen.
Daarnaast werken we aan een transparante keten, waarin iedereen beter af is. Meer
informatie over onze missie en sociale ambities vind je op senzatea.nl/our-story.

info@senzatea.nl
facebook.com/senzateacompany
linkedin.com/company/senza-tea-company
instagram.com/senzatea

Onze kernwaarden
Together we can
Bij ons is niets onmogelijk. Samen gaan we ervoor! Met samen bedoelen we dat
we het belangrijk vinden om respectvol en geïnteresseerd met elkaar om te gaan.
Werken doe je soms alleen, maar we helpen elkaar als dat nodig is. De mensen
maken tenslotte het bedrijf. Samen betekent voor ons ook dat er naast hard werken, ruimte is voor andere dingen. Er is altijd tijd om bij te praten met een kop koffie
(of thee natuurlijk) en ook het bier staat koud.
What you see is what you get
Jezelf zijn staat centraal bij ons. Laat zien waar je goed in bent maar durf ook om
hulp te vragen. Ook naar klanten en leveranciers toe zijn we open en transparant.
We doen alleen beloftes die we na kunnen komen. We zijn trots op ons aanbod en
hoeven een nieuwe klant niet tegen elke prijs binnen te halen.
A little better everyday
Doen Doen Doen! Niet te lang nadenken, gewoon beginnen. Het verbeteren komt
wel als je bezig bent. Bij Senza Tea Co. kijken we bij alles wat we doen hoe het nog
een beetje slimmer kan. Laat van je horen als je daar ideeën over hebt, hoe groot
of klein ze ook zijn. Want initiatief vinden we belangrijk en fouten maken mag. Zo
maken we Senza Tea Co. elke dag een beetje beter.

