Op zoek naar de leukste
stageplek in Rotterdam?
!

Dit kan jij zijn
Ook dit

kan jij z

ijn!

WE MAKE
PEOPLE TAKE
ACTION.
We zijn op zoek naar stagiaires:
- Mediavormgever
- AV-Specialist
- Allround medewerker AV-productie
- Software developer
- Mediaredactiemedewerker
- Mediamanager

Staat jouw droomstage er niet tussen, maar wil je toch
graag een kans maken? Stuur je cv met motivatiebrief
naar info@wedowe.org en wie weet!

Website: www.wedowe.org

11 redenen waarom wedowe de beste stageplekken
heeft ter wereld.
Maar goed, een van de weinige manieren waarop je de 3 second attention span van een
gen z kunt vasthouden, is door een grappig lijstje. Komt ‘ie dan he:

1. A new brand
We lanceren een nieuw merk, PlusWhat, dat
zich richt op het maken van video’s voor
jonge coole mensen. Je bent jong, toch?

6. Like, SO diverse.
Wij zijn zo lekker internationaal en divers. Dat
komt door onze collega’s uit Italië, Spanje,
Brabant, Marokko en Oostenrijk.

2. Vrijheid
Natuurlijk zijn er vaste projecten waar je aan
zult werken, maar heb je een tof idee dat je
graag wilt uitwerken: doe het! Wij geloven
dat de leukste projecten echt gaan vliegen
als je een duwtje in de rug krijgt om ze te
realiseren.

7. Koffie?
We hebben lekkere koffie en een groot
assortiment aan theeën. Het is gratis!

3. Workouts
We vragen naast productiviteit en
stressbestendigheid ook wat flexibiliteit van
je en zeg hallo tegen die sixpack.
4. Doorgroeimogelijkheden
Een woord waar je tegenwoordig mee
doodgegooid wordt en tevens een punten
knaller is bij Scrabble. Als jij en wij een match
made in heaven zijn, dan valt er altijd te
praten over een baan na de stage.
5. In-house celeb.
Bescheiden Aiman Hassani is gewoon je
collega. Je kunt hem zelfs aaien, vindt ‘ie fijn.

8. Leuke events.
We doen leuke evenementen om van onze
online community een echte community van
echte mensen te maken.
9. Lunch.
Elke dag eten we samen aan tafel. Voor het
eten wordt gezorgd.
10. Breakdance moves.
Een van de andere collega’s die je gaat
krijgen kent veel breakdance moves en zal je
graag wat leren.
11. Speeltuin
Bij ons heb je de mogelijkheid om buiten
kantoor op de speeltuin te spelen.

yeet

