Stagiaire Social Media
Heb jij de expertise waarmee je Ab Ovo wereldwijd nog beter op de kaart gaat zetten? Ben je gehecht aan je
telefoon, dol op alles wat met sociale activatie te maken heeft en ben je enthousiast en creatief? Dan zijn wij
op zoek naar jou!!

De stageopdracht
Stagiair zijn bij ons betekent dat je gewaardeerd lid bent van het team. Je zal gevarieerde taken op je nemen en
geen dag zal hetzelfde zijn. De Business Development afdeling op het hoofdkantoor in Capelle aan den Ijssel
bestaat uit 4 collega’s die zich bezighouden met Business Development. Er is ruimte voor een stagiair die zich
bezig gaat houden met externe en interne communicatie en social media. Ab Ovo communiceert nog niet
genoeg met de business door middel van social media en internet. Social media is ontzettend belangrijk om
onze (potentiele) klanten te bereiken en hen te betrekken bij Ab Ovo. Daarom zijn we graag op alle kanalen
actief.
Naast jouw werkzaamheden voor het bedrijf heb je uiteraard de tijd om zelfstandig te werken aan jouw
opdrachten voor school. Je mag zelf kiezen hoe je dit aanpakt en hoe je jouw tijd verdeelt. Waar nodig staan je
collega’s klaar om je te helpen of begeleiden met je schoolopdrachten.

Wat gaan wij voor jou doen?
Wij zorgen ervoor dat jouw stageperiode soepel verloopt. Met genoeg begeleiding en uitdaging zorgen we er
samen voor dat jouw stage tot een goed einde wordt gebracht. Jij hebt een leuke stage in een jong en
enthousiast team dat iedere dag bezig is met het veroveren van de markt en wij kunnen gebruik maken van
jouw kennis en visie op het vakgebied.
Je krijgt verschillende opdrachten, zodat je een breed beeld krijgt van de werkzaamheden. Daarnaast staan we
ook open voor jouw visie en moedigen we jou aan om zelfstandig verbeterprojecten te starten. Natuurlijk
ontvang je van ons ook een stagevergoeding!
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Je bent HBO student, bij voorkeur Communicatie of Marketing.
Je zoekt een stageplek (meewerkstage/ afstuderen)
Je hebt aantoonbare affiniteit met (ontwikkelen en bouwen van merken in) social media en social
networking.
Je hebt uitstekende kennis van de belangrijkste social media measurement tools.
Het is een absolute pre als je kennis hebt van Photoshop, Powerpoint en/of Indesign.
Je bent een inspirerende schrijver en je bent je ervan bewust op welke wijze je wel/niet kan deelnemen
aan de publieke discussie binnen social media.
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend en je bent een bedreven copywriter.
Je bent een enthousiaste teamspeler, die flexibel, resultaatgericht en ondernemend is.
En je hebt gewoon ontzettend veel zin om stage te lopen bij een internationaal georiënteerd IT bedrijf in
de logistiek.

Organisatie
Ab Ovo is een innovatieve business & software solutions provider. Wij bieden business consultancy en interim
management evenals zeer gespecialiseerde softwareoplossingen. Ab Ovo is een belangrijke speler op het
gebied van Europese logistiek met ruime ervaring en expertise op het gebied van supply chain management,
logistieke processen en geavanceerde planning, scheduling en optimalisatie-oplossingen. Wij leveren unieke
software-oplossingen op basis van in-house softwareontwikkeling en met gebruik van gespecialiseerde tools
van een klein aantal zeer innovatieve partners. Kantoren zijn gevestigd in Nederland (Rotterdam en
Amsterdam), Duitsland (Düsseldorf), Denemarken (Kopenhagen), China (Shanghai) en in USA (Boston).

Interesse?
Als je meer informatie wilt bel Judith Fischer op 010-2861533. We nodigen je uit je cv en motivatie te sturen
naar jobs@ab-ovo.com. Je hoort snel van ons.

