
	  

MARKETING  STAGE  HEALTHBOX  
	  
Healthbox	  is	  op	  zoek	  naar	  een	  hardwerkende,	  zelfstandige	  en	  enthousiaste	  stagiair(e)	  die	  het	  bedrijf	  komt	  
versterken.	  Ben	  jij	  degene	  die	  wij	  zoeken	  of	  ken	  jij	  iemand?	  Kijk	  dan	  snel	  verder	  hoe	  je	  kunt	  reageren!	  
	  
Wat	  is	  Healthbox?	  
Healthbox	  is	  een	  abonnementsvorm	  waarbij	  abonnees	  maandelijks	  nieuwe	  en	  interessante	  full	  size	  producten	  
thuisbezorgd	  krijgen.	  Denk	  aan	  vitamines,	  gezonde	  voeding,	  natuurlijke	  verzorging	  en	  sportgadgets.	  Healthbox	  
informeert	  en	  inspireert	  abonnees	  over	  de	  maandelijkse	  producten	  en	  merken.	  De	  verrassingsbox	  zorgt	  ervoor	  dat	  
hun	  (toekomstige)	  gezonde	  levensstijl	  altijd	  up-‐to-‐date	  blijft!	  
	  	  
Ben	  jij	  een	  ster	  in	  social	  media	  en	  ben	  jij	  marketing	  en	  sales	  gericht?	  En	  voldoe	  je	  aan	  het	  profiel	  hieronder?	  Dan	  ben	  
je	  bij	  Healthbox	  aan	  het	  juiste	  adres.	  
	  
De	  werkzaamheden?	  

-‐ Social	  media	  bijwerken;	  Instagram,	  Facebook	  en	  Twitter	  
-‐ Je	  denkt	  mee	  over	  de	  invulling	  van	  de	  site	  
-‐ Je	  denkt	  mee	  over	  de	  invulling	  van	  Healthbox	  	  
-‐ Je	  gaat	  op	  zoek	  naar	  nieuwe	  healthy,	  biologische	  producten	  
-‐ Je	  hebt	  contact	  met	  de	  consumenten	  en	  leveranciers	  	  
-‐ Winacties	  organiseren	  	  
-‐ Meetings	  bijwonen	  

	  
Jouw	  profiel?	  
Wij	  zoeken	  een	  hbo	  of	  wo	  student	  die	  fulltime	  stage	  wil	  lopen.	  Verder	  beschik	  je	  over	  de	  volgende	  eigenschappen	  en	  
vaardigheden:	  

-‐ Je	  weet	  alles	  van	  social	  media	  
-‐ Je	  denkt	  out	  of	  the	  box	  
-‐ Je	  bent	  creatief	  
-‐ Je	  bent	  zelfstandig	  	  
-‐ Je	  hebt	  een	  eigen	  laptop	  	  
-‐ Je	  beschikt	  over	  goede	  communicatieve	  vaardigheden	  
-‐ Je	  kunt	  omgaan	  met	  Word/PowerPoint/Excel	  
-‐ Je	  bent	  enthousiast,	  representatief,	  verantwoordelijk,	  zelfstandig,	  maar	  ook	  een	  echte	  teamplayer	  
-‐ Je	  houdt	  van	  aanpakken	  

	  
Periode?	  
Healthbox	  zoekt	  een	  stagiaire	  die	  zo	  snel	  mogelijk	  kan	  beginnen.	  Wij	  zoeken	  iemand	  voor	  een	  periode	  van	  3	  tot	  5	  
maanden	  –	  onze	  voorkeur	  gaat	  uit	  naar	  5	  maanden.	  
	  
Ben	  jij	  de	  persoon	  die	  wij	  zoeken?	  
Stuur	  je	  motivatiebrief	  en	  CV	  naar	  Tim@healthbox.nl	  (o.v.v.	  sollicitatie	  stage).	  En	  misschien	  ben	  jij	  straks	  wel	  
onderdeel	  van	  team	  Healthbox!	  
	  
Website:	  
www.healthbox.nl	  
www.eenmedia.nl	  
	  


