HEY YOU THERE.
GET OVER HERE!
WIJ ZOEKEN EEN

STAGIAIR(E) MARKETINGCOMMUNICATIE EN VORMGEVING
Ja jij daar! Misschien ben jij wel degene die we zoeken! En met ‘we’ bedoelen we Totta Research, een snelgroeiend
marktonderzoeksbureau in Amsterdam dat tot de top 3 van marktonderzoeksbureaus van Nederland behoort. Samen met onze
klanten bieden wij inzicht in feitelijk, onbewust en toekomstig gedrag. Relevant inzicht in organisaties, klanten en doelgroepen.
Daarbij passen wij de nieuwste technologieën toe. Met veel plezier en gepaste trots werken wij voor toonaangevende nationale en
internationale organisaties.

Wie ben jij?
Als stagiair(e) marketingcommunicatie en vormgeving ben je samen met je stage begeleider verantwoordelijk voor alle interne en
externe communicatie van de organisatie. Samen ontwikkelen jullie de communicatiestrategie en rollen deze uit over alle denkbare
kanalen, voornamelijk online. Zo schrijf je o.a. creatieve teksten, maar heb je ook een goed gevoel voor vormgeving (om bijvoorbeeld
de platte tekst van een onderzoeksrapport om te zetten naar een infographic). Naast veel operationeel bezig te zijn, ben je ook in staat
op strategisch niveau mee te denken.
Adobe-programma’s (Photoshop, Illustrator en InDesign) hebben – vrijwel – geen geheimen voor je en je hebt affiniteit met social
media. Als je ook nog handig bent in het bewerken van video en creëren van animaties, is dat zeker een pré. Onderhoud en verbeteren
van onze website zal ook tot je taken behoren. Je helpt bovendien mee met het organiseren van PR-evenementen en bijeenkomsten
vanuit Totta. Je bent een open en vrolijk persoon (én houdt van een grap). Je bent van nature nieuwsgierig en daardoor overal snel
van op de hoogte.
Over Totta
Totta research is een marktonderzoekbureau met circa 30 medewerkers. Dit jaar zijn we genomineerd als beste marktonderzoeksbureau
van Nederland! We kijken buiten de traditionele kaders van marktonderzoek. We staan naast onze klant en bieden de juiste oplossing
op basis van onze vier bouwstenen: luisteren, vragen, observeren en verzamelen. Bij elke onderzoeksvraag kijken we welke bron van
informatie, welke methode en welke aanpak het beste is om snel en efficiënt inzicht te leveren.
Dit bieden we jou!
-

De mogelijkheid om te werken bij een vooraanstaand marktonderzoeksbureau;

-

Een interessante werkomgeving met enthousiaste jonge collega’s;

-

Grote eigen verantwoordelijkheid;

-

Aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden;

-

Gevarieerd en uitdagend werk waarbij geen enkele dag hetzelfde is;

-

Een passende stagevergoeding;

-

Mooi kantoor in Amsterdam vlakbij de Amsterdam Arena;

-

Maandelijkse uitjes met het hele bedrijf.

Meer weten?
Hebben wij je hart een tikkeltje sneller laten kloppen en ben je enthousiast geworden? Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatie en cv naar
onze officemanager Jolanda Poleij via secretariaat@totta.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 020-5141320.

