Titus Health Care
Kruisweg 647
2132 NC Hoofddorp
www.titushealthcare.nl
Contactpersoon: Carola Ens / office@titushealthcare.nl

Titus Health Care wil het verschil maken in het dagelijks leven van de Nederlandse vrouw. Door onze
jarenlange ervaring, kennis en krachtig netwerk willen wij een bijdrage leveren aan de
gezondheidszorg. We zijn een klein, gedreven team dat opereert tussen wetenschap en business op
het gebied van Gynaecologie. Dit doen wij door distributie van producten uit eigen portfolio,
begeleiding van nieuwe productintroducties en het leveren van consultancy.

Wij hebben ruimte voor een stagiair Multimedia die per 1 juni of 1 september 2018 ons team voor
minimaal zes maanden versterkt en wil meedenken en -werken aan de internetmarketing van het
bedrijf. Daarnaast kan je ons helpen met het schrijven en vormgeven van een social media
marketingstrategie voor ons anticonceptieportfolio. Grote uitdaging voor jou hierbij is de wet- en
regelgeving rondom reclame van medische producten en geneesmiddelen. Up-to-date kennis en
affiniteit met diverse social media is een must, kennis van WordPress is een pre.
Via deze stage maak je kennis met het interessante spanningsveld tussen medische wetenschap,
wetgeving, vergoeding en marketing in de gezondheidszorg. In deze opdracht is veel ruimte voor
eigen initiatief en input.

Werkzaamheden:
- Analyseren en optimaliseren externe communicatie huidig portfolio
- Opstellen social media marketingstrategie
- Ontwerpen en uitwerken communicatieboodschappen en beelden

Functie-eisen en competenties:
- Je volgt een relevante opleiding op HBO- of WO-niveau;
- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal;
- Je bent per 1 mei of 1 september voor minimaal 6 maanden fulltime beschikbaar;
- Creativiteit en initiatief wordt gewaardeerd;
- Je bent een teamplayer en denkt graag mee met collega’s;
- Het is geen must, maar het zou leuk zijn als je affiniteit hebt met medische onderwerpen.
Stagevergoeding: €250,- per maand.
Wil jij deze uitdaging aangaan, stuur dan je motivatiebrief en cv z.s.m. naar
office@titushealthcare.nl.
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