STAGE

MARKETING & PR
Maak een vliegende start bij Testbirds!
Sinds 2011 is Testbirds een pionier in het testen van apps, websites, en Internet of Things-toepassingen.
Hierbij wordt Testbirds ondersteund door 100 werknemers en meer dan 250.000 crowdtesters wereldwijd.
We zijn de internationale markt succesvol aan het veroveren en zoeken ambitieuze, creatieve talenten om dit
verder met ons te doen. Herken jij jezelf in onderstaand profiel en wil jij werken bij een internationale scaleup in hartje Amsterdam? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Je taken

Je profiel

•

Je positioneert Testbirds in Nederland als een
toonaangevende speler op het gebied van het
testen van apps, websites en smart devices

•

Je volgt een studie in de richting Media,
Communicatie, Nieuwe Media of een
gerelateerde studie (pré)

•

Je ontwikkelt je in contentcreatie (artikelen,
whitepapers, case studies met klanten, video) en
regelt publicaties in relevante mediakanalen

•

Je weet theoretische kennis toe te passen en
hebt al wat relevante praktijkervaring opgedaan
op het gebied van marketing en communicatie

•

Je verzorgt de organisatie rondom evenementen,
zoals beurzen, conferenties en roundtables

•

•

Je bent verantwoordelijk voor wijzigingen op de
website, helpt met mailingcampagnes en houdt
onze social media up-to-date

Je bent creatief en weet pakkende teksten te
schrijven en/of content te creëren over het
optimaliseren van apps, websites en andere
smart toepassingen

•

Je bent veelzijdig en flexibel en kunt makkelijk
schakelen tussen verschillende soorten taken

•

Je beheerst het Nederlands feilloos in woord en
geschrift en kunt moeiteloos in het Engels
communiceren

•

Je bent tech savvy en begrijpt concepten als
crowdtesting, usability en Internet of Things

•

Je bepaalt samen met het internationale
marketingteam de bedrijfsbrede
marketingstrategie en werkt mee aan de
uitvoering ervan

•

Je krijgt natuurlijk ook de ruimte om jouw
stageopdracht uit te voeren (wanneer van
toepassing)

Wij bieden onder andere
•

Een uitdagende stage in een internationale werkomgeving in hartje Amsterdam

•

Een passende stagevergoeding

•

Een platte organisatiestructuur: je bent verantwoordelijk voor je eigen werk en je kunt ook
als stagiair je eigen ideeën implementeren

•

De kans om direct na je stage bij ons in dienst te treden (als werkstudent, voor een
scriptieopdracht of een full-time baan)

•

Een open werkcultuur, een team dat altijd voor elkaar klaar staat en samen succes viert

•

Dagelijks gratis lunch met het team en vele gezellige borrels en uitjes
Overtuigd om bij ons team te komen?
Gebruik onze sollicitatiepagina om je CV en motivatiebrief bij ons achter te laten. Ook zouden we graag je
salarisverwachtingen en je mogelijke startdatum willen weten.
Jouw contactpersoon is Christine (jobs@testbirds.de).

