Stagiair/Stagiaire Marketing (Niveau 4)
Wil jij als stagiair/stagiaire in de marketing aan de slag? Lees dan snel verder!
Wat ga je doen?
Voornamelijk marketingcampagnes opstellen, voor zowel MediaMarkt als FAME Megastore! We zijn opzoek
naar iemand die leuke evenementen kan opzetten en die het merk MediaMarkt/FAME naar een hoger niveau
kan tillen.
Ben jij de ideale kandidaat?
Voor de stage Marketing zoeken wij een proactieve student die een MBO-opleiding volgt. Je hebt een
commerciële instelling, je bent nauwkeurig en hebt affiniteit met marketing en entertainment. Tevens heb je
een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal, zowel in woord als in schriftelijk. Ook ben je een
representatieve, gezellige collega die zowel goed in een team als zelfstandig kan werken.
Bij jou staat plezier in het werken & het leren voorop en je vindt het leuk om onderdeel te zijn van een team.
Jij:
bent geïnteresseerd in entertainment, elektronica en nieuwe gadgets. Deze passie deel je graag met
onze klanten;
bent enthousiast, houdt van een uitdaging en bent leergierig;
streeft naar de hoogste mogelijke klanttevredenheid!

Interesse?
Je werkt met jonge gemotiveerde collega’s met korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid, waar
medewerkers worden gestimuleerd zichzelf te ontwikkelen. Naast een fantastische werksfeer bieden wij:
Werken in een Erkend Leerbedrijf
Goede begeleiding tijdens je stageperiode door een goed opgeleide praktijkopleider;
Werken is mogelijk doordeweeks, in de avonden én het weekend;
Kans op een arbeidscontract na je stageperiode
Wie zijn wij?
MediaMarkt is marktleider op het gebied van consumentenelektronica in Nederland. Als team bouwen wij aan
het blijven van dé omnichannel speler met 49 vestigingen en een online webshop. Hoe we dat doen? Door
onze klanten op één te zetten. Altijd. Door zowel online als offline de beste klantbeleving te bieden. Wij
bouwen een feestje voor en met onze klanten. Wij geloven dat alles kan als je zelf actie onderneemt. Werken
bij MediaMarkt betekent: met plezier willen winnen!
Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel is
onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Contact:
t.a.v. Macy Persijn
macy@fame.nl
Media Markt Amsterdam Centrum BV
Oosterdokskade 67
1011 DL Amsterdam

