We Beat The Mountain Utrecht
Gezocht werkstagiair(e) Marketing, Communicatie en PR. Doorlopend.
We Beat The Mountain is een innovatieve duurzame onderneming die zich richt op het wereldwijd
verslaan van de afvalberg. Om dit doel te bereiken bedenkt, ontwikkelt en produceert We Beat The
Mountain met haar community gebruiksgoederen van gerecycled afval.
Het team van We Beat The Mountain bestaat uit zes jonge ondernemers met allemaal een andere
achtergrond. Wat we met elkaar gemeen hebben is onze ambitie om als kleine nieuwe onderneming
mooie duurzame producten te realiseren die de afvalberg verkleinen. Hierbij staan we voor
verschillende uitdagingen: we werken samen met allerlei partijen (van ontwerpers tot producenten,
van investeerders tot afnemers), we zetten een beweging op via Facebook en we zetten een nieuw
merk in een internationale markt. Onze ambitie: Binnen 3 tot 5 jaar is We Beat The Mountain
wereldwijd bekend als hét duurzame merk. Help jij ons dit te realiseren?
De stage
Deze stage biedt jou de mogelijkheid werkervaring op te doen in een inspirerende jonge
onderneming, waarin proactiviteit centraal staat. De stage richt zich voornamelijk op het meedenken
over en het uitvoeren van de marketingacties van We Beat The Mountain. Daarin is onze online
community een belangrijke spil. Als beginnende onderneming voeren we een actief
communicatiebeleid om onze naamsbekendheid te vergroten. Concreet kun je denken aan de
volgende activiteiten:









Meedenken over marketing en uitvoering daarvan
Optimaliseren PR-beleid en uitvoering daarvan
Actief communiceren met de doelgroep (met name online social media)
Het schrijven van persberichten en relatie onderhouden met de pers
Het organiseren van evenementen
Beheer van de website en webshop
Ondersteunende werkzaamheden
Office management

Wie we zoeken
We Beat The Mountain zoekt een werkstagiair(e) die zich breed wil ontwikkelen en wil bijdragen aan
de ontwikkeling van een jonge, duurzame onderneming. Wil jij aan de basis staan van het merk We
Beat The Mountain? Ben jij de duizendpoot die wij zoeken? Dan herken je je vast in het volgende:







Student (universitair/HBO) met interesse in ondernemerschap en duurzaamheid
Achtergrond in Communicatie, Marketing of Bedrijfskunde
Representatief
Zelfstandig en pro-actief
Lef en een écht organisatietalent
“Just do it” mentaliteit




Toegankelijk en scherp, in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden
Zeer goed in schrijven (Nederlands en Engels vereist)

Wat bieden wij?
Wij bieden een werkstage per 1 november voor 32 uur per week. De duur van de stage en de
stagevergoeding zijn in overleg. Je werkplek is ingericht met allerlei gerecyclede materialen, wat het
bewustzijn van onze doelstellingen vergroot. Ons kantoor ligt in het hart van Utrecht.
Je krijgt een plek in ons dynamische team en draait gelijk op volle kracht mee. Je werkt samen met
professionele en daadkrachtige collega’s, waar je veel van kunt leren. Zij verwachten ook van jou te
kunnen leren doordat jij je steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van onze organisatie, ons merk en
onze producten. Jouw mening en input zijn daarbij van belang.
Geïnteresseerd?
Voldoe jij aan het profiel en denk je dat jij degene bent die wij zoeken? Stuur dan je motivatie met CV
aan s.driessen@webeatthemountain.com, t.a.v. Simone Driessen. Ga voor meer informatie over We
Beat The Mountain naar www.webeatthemountain.com of bel Simone Driessen: 030-7531438.

