
	  

MARKETING  STAGE  -‐  FEMMEFAB  
	  
BEDRIJF:	   	   Femmefab	  –	  EEN	  Media	  Group	  
AFDELING:	   	   Sales	  en	  Marketing	  
PERIODE:	  	   	   Per	  direct	  	  
WEBSITE:	   	   www.femmefab.nl	  
STUDIERICHTING:	   Commerciële	  Economie,	  Marketing,	  Media	  &	  Communicatie	  

	  

Femmefab	  is	  op	  zoek	  naar	  een	  enthousiaste	  multitasker!	  
Ben	  je	  gedreven	  en	  flexibel	  inzetbaar	  voor	  veelzijdige	  taken?	  Dan	  zijn	  wij	  op	  zoek	  naar	  jou!	  
	  
Wie	  zijn	  wij?	  
Femmefab	  is	  een	  online	  mediabedrijf	  gericht	  op	  het	  vertegenwoordigen	  van	  vrouwenwebsites.	  Hierbij	  kun	  je	  denken	  
aan	  websites	  als	  Girlscene.nl,	  Fashionscene.nl,	  Foodness.nl	  en	  Annemerel.com.	  
	  
Femmefab	  is	  per	  direct	  op	  zoek	  naar	  een	  ambitieuze	  stagiair	  voor	  het	  ondersteunen	  van	  de	  sales/marketing	  afdeling.	  
De	  afdeling	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  vertegenwoordigen	  van	  websites	  gericht	  op	  vrouwen	  met	  grote	  interesse	  in	  
Fashion,	  Shopping,	  Beauty,	  Entertainment,	  Health,	  Sport	  en	  Lifestyle.	  
	  
De	  werkzaamheden?	  
Als	  stagiair	  werk	  je	  in	  een	  team	  van	  jonge	  enthousiaste	  collega’s.	  Een	  grip	  in	  de	  alledaagse	  werkzaamheden	  bij	  
Femmefab:	  	  

-‐ Marketing	  –	  Samen	  met	  de	  account	  executive	  en	  accountmanagers	  bekijk	  jij	  hoe	  de	  campagnes	  het	  beste	  
ingezet	  kunnen	  worden	  en	  vervolgens	  zal	  je	  samen	  met	  de	  traffic	  coördinator	  de	  campagne	  uitrollen.	  

-‐ Traffic	  -‐	  Je	  bent	  mede	  verantwoordelijk	  voor	  de	  planning	  van	  de	  campagnes,	  het	  monitoren	  van	  de	  
campagnes	  en	  het	  rapporteren	  van	  de	  campagnes.	  

-‐ Communicatie	  –	  Je	  bent	  samen	  met	  je	  collega’s	  de	  schakel	  tussen	  de	  bloggers	  en	  klanten.	  	  
-‐ Administratie	  –	  Je	  bent	  verantwoordelijk	  voor	  de	  facturatie	  voor	  de	  bloggers.	  Zij	  moeten	  maandelijks	  op	  de	  

hoogte	  worden	  gebracht	  van	  hun	  inkomsten.	  	  
	  
Je	  werkzaamheden	  verricht	  je	  vanuit	  het	  kantoor	  van	  EEN	  Media	  in	  de	  Hallen	  van	  Amsterdam.	  
	  
Jouw	  profiel?	  

-‐ Uitstekende	  beheersing	  van	  de	  Nederlandse	  en	  Engelse	  taal	  (in	  woord	  en	  geschrift)	  
-‐ Je	  bent	  positief,	  communicatief	  en	  flexibel	  
-‐ Kan	  overzicht	  houden,	  bent	  nauwkeurig	  en	  kan	  goed	  zelfstandig	  werken	  
-‐ Houdt	  van	  aanpakken	  en	  bent	  een	  echte	  doorzetter	  
-‐ Je	  hebt	  een	  creërend	  en	  interactief	  denkvermogen	  en	  kan	  methodisch	  en	  reflectief	  denken	  en	  handelen	  

	  
Periode?	  
Aantal	  uren	  en	  periode	  in	  overleg,	  maar	  bij	  voorkeur	  direct.	  	  
	  
Ben	  jij	  de	  persoon	  die	  wij	  zoeken?	  
Stuur	  je	  motivatiebrief	  met	  CV	  en	  foto	  naar	  eva@femmefab.nl	  t.a.v.	  Eva	  Ridder	  (o.v.v.	  Sollicitatie	  stage	  Femmefab)	  
	  


