Greenchoice
Als eerste Nederlandse groene energieleverancier leveren wij al 18 jaar
onze klanten duurzame stroom én compenseren wij de CO2-uitstoot van
onze klanten door wereldwijd bossen aan te planten. Hiermee zijn wij de
trotse en échte pioniers van groene energie!
Gelukkig zijn steeds meer mensen met duurzaamheid bezig, maar wij vinden dat het sneller moet.
Dat niet iedereen over duurzaamheid moet praten, maar vooral moet doen. Wij proberen (potentiële)
klanten zo goed en overtuigend mogelijk mee te nemen in onze visie. Met de keuze voor
Greenchoice veranderen klanten namelijk niet alleen van energieleverancier, maar kiezen zij ook
voor een bijdrage aan een schoner milieu. En juist dat is waar wij iedere dag mee bezig zijn:
Nederland steeds een stukje duurzamer maken.
Werkzaamheden
Als meewerkstagiair(e) Visueel Content Ontwerper ben je onderdeel van het marketing- &
communicatieteam. Wij zijn een jong en enthousiast team van 15 professionals en dragen zorg voor
het inzetten van de juiste kanalen, middelen en campagnes om onze doelgroep zo creatief en
overtuigend mogelijk te bereiken. Jij ondersteunt ons team door creatieve (voornamelijk beeldende)
content te bedenken en maken voor onze verschillende (social) kanalen. Designen van lekkere posts
zit in je vingers, je knutselt de leukste gifjes in elkaar, maakt mooie foto’s, schiet en monteert toffe
korte video’s en vogelt uit waarom de ene post beter scoort dan ander.
Wij vragen van jou:
•
•
•
•
•
•

Je volgt een passende HBO opleiding (DTP/Grafische Vormgeving /Interactieve
Vormgeving/Webdesign/Multimedia Design/ Communicatie/Marketing etc.)
Je hebt ervaring en affiniteit met het gebruiken van ontwerpsoftware, zoals: Adobe, InDesign,
Illustrator en Photoshop.
Je kunt fotograferen met een spiegelreflexcamera.
Je bent creatief en kunt goed meedenken hoe je met beeld een boodschap zo goed mogelijk
overbrengt in onze verschillende kanalen.
Je bent zelfstandig, proactief, kunt snel schakelen en goed meedenken met campagnes door
de expertise die je hebt.
Je bent enthousiast om in een duurzaam bedrijf te werken.

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•

Een stagevergoeding van €375,- op basis van 40 uur.
Een ongekend gezellige werksfeer binnen een jong bedrijf met 300 collega’s.
Een fantastisch mooi nieuw pand op twee minuten loopafstand van R'dam CS.
Vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor het uitwerken van nieuwe toffe ideeën en eigen
initiatieven.
Een sixpack. Ofwel door de twee wekelijkse borrels in de stad en spraakmakende feestjes, óf
door mee te doen met sportieve activiteiten.

Ben jij dit?
Zie jij jezelf als meewerkstagiair(e) Visueel Content Ontwerper en voldoe je aan wat we schetsen?
Dan zien we jouw motivatiebrief en CV graag tegemoet. Heb je vragen over de stageplek? Dan kun je
terecht bij Martin de Beer: martin.debeer@greenchoice.nl.

