
Ben jij die enthousiaste creatieve student die het leuk vind om bij een jong innovatief bedrijf stage te lopen. 
En heb jij een passie voor Design? Dan is Spell opzoek naar jou!

Wie zijn wij?
Spell is een jong Nederlands Designlabel met een innovatieve interieur collectie gericht op de
‘dynamische’ woon- /werkomgeving. Spell ontwikkelt, produceert en vermarkt meubelen via een
netwerk van woonwinkels, projectinrichters en architecten wereldwijd.

De Stage
Voor de periode van 4-6 maanden zijn wij opzoek naar jou, als je het een uitdaging vindt om:
– mee te helpen met het opzetten van een marketing- & communicatieplan.
– mee te helpen met het schrijven van nieuwsbrieven voor verschillende doelgroepen.
– het dagelijks up2date houden van verschillende websites en social- media kanalen.
– beurzen en evenementen te organiseren.

Wat bieden jou:
Een gezellige informele werkplek, waarbij veel ervaring opgedaan kan worden op het gebied van
marketing & communicatie in een jonge ambitieuze onderneming.
Tevens bieden we je veel ruimte voor eigen inbreng.
Meedenken en uitvoeren productintroducties, campagnes en alles wat met brand design, creativiteit 
en merkbeleving samenhangt.

De periode
(In overleg) vanaf september 2015 voor 4 - 6 maanden.

Wat vragen wij van jou
Wij zoeken een enthousiaste en zelfstandige student op het gebied van marketing & communicatie.
-Je bent communicatief vaardig en hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
-Je bent in staat overzicht te behouden en prioriteiten te stellen.
-Je bent in staat om aan verschillende projecten tegelijk te werken.
-Je bent proactief, leergierig, creatief, en initiatiefrijk
-Je kan eventueel omgaan met programma’s als Photoshop, Illustrator en Indesign.

Vereiste
-Je volgt een MBO of HBO opleiding die gerelateerd is aan marketing & communicatie of vergelijkbare studierichting.
-Je bent min. 3 dagen per week beschikbaar voor een periode van 4 -6 maanden.
-Je bent in het bezit van een OV jaarkaart en bereid dagelijks naar Arnhem te reizen.

Spreekt deze stage jou aan en wil je meer informatie. 
Reageer dan per e-mail naar sander@spell-online.com t.a.v. Sander van der Haar of telefonisch 
op telefoonnummer 026 36 101 62
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