Vacature
Content Marketing Stagiair B2B
Kom ons team versterken!

Word onderdeel
van onze missie

Bohemian Birds is een bedrijf met een missie. Het is onze ambitie om tussen nu en 2025
zo’n 100.000 mensen te helpen met het legen van hun Bucket List. Onze Bucket List Consultants werken samen met ‘world-class’ lokale specialisten met meer dan 30 jaar ervaring
in de reisbranche in ruim 100 landen om zo de ultieme reiservaringen te kunnen bieden.
We hebben twee business units: Studentenreizen (lustrumreizen & studiereizen) en Bedrijfsreizen. In 2017 genereerden we een omzet van zo’n €2M en we hebben de ambitie
om uit te groeien tot een reisorganisatie met €100M omzet in 2025. Wil jij onderdeel zijn
van en bijdragen aan deze groei?

Jouw rol als
Content Marketing
stagiair

Als Content Marketing Stagiair B2B ben je eindverantwoordelijk voor het maximaliseren
van de naamsbekendheid en online traffic van Bohemian Birds. Jij bent een echte marketing guru en de volgende activiteiten vallen onder jouw verantwoordelijkheid:
• Schrijven van blogs
• Managen van social media accounts (e.g. Facebook, LinkedIn)
• Maken van filmpjes
• Schrijven van nieuwsbrieven
• Samenwerken met bloggers

bohemianbirdstravelsociety

@bohemianbirds

sarah@ bohemianbirds.com

+31 20 244 01 40

Vacature
Content Marketing Stagiair B2B

Jouw skills

Creatief
• Je barst van de creativiteit.
• Je kan goed schrijven.
Teamplayer
• Samenwerken met ons team en met onze buitenlandse partners.
Resultaatgericht
• Je kan werken vanuit een ‘output’ gedreven mentaliteit. Je krijgt vrijheid en daarmee
ook de verantwoordelijkheid van het succesvol afronden van jouw taken.
Secuur
• Je hebt oog voor detail.
Travel
• Je hebt passie voor reizen

Praktische
informatie

Locatie
‘Travel Hub’
Krelislouwenstraat 1 (unit F01)
1055 KA Amsterdam
Start: januari 2018
Wat krijg je van ons?
Marktconforme vergoeding & bonusstructuur
Een plek in een jong, gedreven en ambiteus team.
Ruimte voor vrijheid en jouw ideeën en werkwijze
Oneindige reisinspiratie.

bohemianbirdstravelsociety

@bohemianbirds

sarah@ bohemianbirds.com

+31 20 244 01 40

