MEEWERKSTAGE SOCIAL/PR @ Mooi The Agency (START februari 2021)
MOOI THE AGENCY
Mooi The Agency is gespecialiseerd in beauty, lifestyle, fashion PR en (online) marketing. Wij genereren
publiciteit voor (internationale) producten, merken en bedrijven. Van een product lancering tot de
opening van een nieuwe winkel: Mooi The Agency creëert aandacht in de (online) media. Wij bedenken
hoe je buzz creëert om een merk heen en hoe een merk kan opvallen tussen haar concurrenten.
Lijkt het je leuk om het media landschap in Nederland te leren kennen en mee te werken in een groeiend
en innovatief bureau? En heb je affiniteit met beauty, fashion en lifestyle? Kom ons team dan nu
versterken. Wij werken o.a. voor Clinique, Hunkemöller, Silhouette, Flower Beauty, Bobbi Brown, Keune,
Maria Nila en vele andere leuke merken. Check www.mooitheagency.com en onze social media kanalen
voor meer informatie.
STAGEWERKZAAMHEDEN @ Mooi The Agency:
▪ Pers contacten onderhouden, medialijsten up to date houden
▪ Online marketing taken
▪ Persrondes: verzorgen van pers-mailings (post & email)
▪ Schrijven en opmaken van persberichten
▪ Social media content kalenders opstellen + uitvoeren
▪ Nieuws en producten pluggen in print en online media
▪ Rapportages maken
▪ Assisteren bij het organiseren van evenementen
▪ Vormgeven van uitnodigingen, persberichten, e-mailingen
▪ Media resultaten verwerken, maandelijkse overzichten analyseren en maken
▪ Nieuwe media mogelijkheden uitzoeken en toepassen
▪ Publicaties bijhouden en verwerken
WAT BIEDEN WIJ @ Mooi The Agency:
▪ Afwisselende en zeer leerzame werkplek met veel ruimte voor eigen initiatief
▪ Enthousiast, jong en gezellig team
▪ Eigen verantwoordelijkheid en werkzaamheden
▪ Creatieve, inspiratievolle werkomgeving
▪ Passende vergoeding
WAT ZOEKEN WIJ @ Mooi The Agency:
▪ Je begrijpt ons portfolio en past bij de uitstraling van onze merken
▪ Goede online kennis (websites, blogs, social media)
▪ Je bent enthousiast, leergierig, inventief, communicatief sterk en vooral proactief
▪ HBO/WO niveau
▪ Je kan overweg met programma’s als Photoshop & Indesign (pré)
▪ Je beschikt over voldoende computervaardigheden (Word, Excel, PowerPoint)
▪ Woonachtig in Amsterdam of omgeving
▪ Beschikbaar vanaf februari 2021 voor minimaal 5 maanden (5 dagen per week)
Interesse? Mocht deze stageplaats je aanspreken, neem dan contact op met Eline Heeres van Mooi The
Agency via eline@mooitheagency.com

