MOKUMONO - STAGE ONLINE MARKETING & COMMUNICATIE

Onze ﬁetsen zijn uniek en mogen gezien worden, daarom zoeken wij een crea6eve Marke6ng &
Communica6e stagiair(e) die deze boodschap kan vertalen in gave content. Je zult meewerken aan
de ontwikkeling van onze online marke6ng & communica6e strategie, de content planning en de
prak6sche uitvoering hiervan.
PROFIEL
• Je doet doet een studie, of hebt deze net afgerond, in communica6e, media of marke6ng (of
vergelijkbaar)
• je hebt aﬃniteit met alle aspecten van marke6ng
• Kennis van SEO en google analy6cs is een pré
• Je weet als geen ander hoe je social media kanalen als LinkedIn, Facebook, en Instagram
gebruikt
• Je weet hoe je interessante content kunt maken en hebt ervaring met Photoshop of andere
graﬁsche pakketen
• Je kunt zelfstandig werken en beschikt over ideeën over hoe ons verhaal het beste verteld kan
worden
• Je hebt aﬃniteit met lifestyle, design en productontwerp, aﬃniteit met ﬁetsen is een pré
• Je bent beschikbaar voor een periode van 4 tot 6 maanden

WAT WIJ BIEDEN
• Je wordt onderdeel van een snel groeide missie-gedreven startup
• Een marktconforme stage-vergoeding
• De ruimte om eigen ideeën uit te werken en toe te passen in de prak6jk

• Uitstekende begeleiding van onze marke6ng en sales collega
UP FOR THE CHALLENGE?
Stuur dan een korte mo6va6e, (eventueel) porUolio en CV naar tom@mokumono.com
OVER MOKUMONO
In 2016 zijn wij gestart met de ontwikkeling van een nieuw produc6eproces om – geautoma6seerd
- ﬁetsframes in Nederland te maken. In de eerste plaats omdat wij van mening zijn dat we in
Nederland een naam hoog te houden hebben als het om het maken van ﬁetsen gaat. Maar we
vinden ook dat de transportstroom als gevolg van outsourcing van de bijna volledige Europese
ﬁetsproduc6e onnodig en vervuilend is. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe innova6eve
manieren om ﬁetsproduc6e in Europa weer mogelijk te maken.

