Stage Marketing & Communicatie (HBO)
Wie zijn wij?
UniKidz is een groeiende kinderopvangorganisatie, speciaal voor talentontwikkeling van
kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, gevestigd op verschillende locaties in Amsterdam
en omstreken.
UniKidz zet, met het aanbod van diverse activiteiten, kinderen in hun kracht. Met
coachende kaders geven we kinderen de ruimte te bloeien en groeien. Ontwikkelen doen
ze vervolgens zelf, op hun eigen natuurlijke manier. ‘Vanzelfontwikkeling’ noemen we dat.
Wat zoeken we?
UniKidz is zelf ook volop aan het groeien. Niet alleen op de bestaande locaties maar ook in
het aanbod aan onze klanten. Naast buitenschoolse opvang, bieden we sinds vorig jaar ook
dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en Scoolz, gericht op middelbare scholieren en
vanaf komend schooljaar ook voor kinderen vanaf 10 jaar. Ook hebben we onder andere
een theaterschool en een eigen kinder-kook-studio. We zijn anders dan anderen en dat
willen we graag laten zien!
Daarom zijn we op zoek naar een creatieve marketing stagiair die ons onder andere gaat
ondersteunen met:
• Social Media
• Creatieve nieuwsbrieven schrijven
• Websiteteksten/Blogs/Vlogs maken
• Promotiematerialen ontwikkelen
• Organiseren van Events
Wie ben jij?
Wat zijn jouw talenten? Ben je een ster in social media? Een super creatieve tekstschrijver?
Een organisatietalent dat er altijd voor zorgt dat alles goed verloopt?
Ben je ook zelfstandig en proactief, een flexibele teamplayer en positief ingesteld?
En zoek je een marketing/communicatie stage voor het 3e of 4e jaar van je HBO opleiding ?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat bieden wij?
Fijne collega’s
Teambuilding, verschillende opleidingsachtergronden (van elkaar leren) en een fijne
werksfeer.
Een uitdagende en inspirerende werk- en leeromgeving
Midden in de dynamiek van een sportstudio, de theaterzaal, het atelier en de
kinderkookstudio werken we samen.
KDV en BSO (opvang 0-12 jaar) en Scoolz (10-18 jaar)
Met ons uitgebreide activiteitenprogramma voor de kinderen en jongeren gaan we echt
met de kinderen aan de slag. Samen spelen en ontwikkelen!
Stagevergoeding
We verwachten veel van je dus daar willen we je ook voor belonen

Enthousiast?
Stuur dan jouw persoonlijke motivatie en CV naar hr@unikidz.nl of neem contact op met
Alice Fischer via 020-4165691

