Turtle is de meest veilige, innovatieve en duurzame klimaatkist ter wereld en is in 1994
door Hizkia van Kralingen ontwikkeld. Het Turtle team is per direct op zoek naar een:

Stagiair Marketing Communicatie & Sales
Sinds 1994 wordt Turtle door musea over de hele wereld gebruikt voor het veilig
transporteren van waardevolle kunstwerken. Door jarenlange innovatie is Turtle
ontwikkeld tot een ongeëvenaard niveau. Dankzij de samenwerking met onze partners is
Turtle nu wereldwijd beschikbaar.

Wat ga je doen?
Als stagiair ben je een belangrijk onderdeel van het team, dat het doel heeft om (a) Turtle
wereldwijd bekend te maken, om (b) onze internationale partners van dienst te zijn en
(c) te innoveren en nieuwe producten te ontwikkelen.
De stage bestaat uit de directe ondersteuning van marketing communicatie, zoals de
productie van brochures, copywriting (Engels en Nederlands), het onderhouden en maken
van een content kalender voor sociale media, een perslijst voor PR, relatiebeheer en de
organisatie van een relatie evenement en het bijhouden van het budget. Daarnaast zijn
er service- en operationele taken zoals informatie verstrekken aan (potentiële) klanten.
Eventueel onderzoek doen naar imago en tevredenheid bij medewerkers en klanten.

We bieden jou
- Een leuke werkplek op het kantoor en kunstdepot in Den Haag
- Werken in een informele sfeer
- Een collegiaal team dat gedreven wordt door de liefde voor kunst
- De mogelijkheid tot een vervolgstage of tijdelijk contract
- Een stage van 32 of 40 uur per week
- Stagevergoeding van 500,- euro per maand op basis van 40 uur
- Periode nader overeen te komen

See you soon?
Herken jij jezelf in bovenstaande stage activiteiten en ben je enthousiast geworden?
Stuur dan zo snel mogelijk je motivatiebrief en CV in het Nederlands naar:
maaike@turtlebox.com
Voor meer informatie kijk op www.turtlebox.com of neem contact op met Maaike Peys
op telefoonnummer 06-20300220.

