VACATURE Stage Design & Marketing medewerker
WAT?
ME&MATS is een lifestyle/gift startup in Amsterdam. Wij ontwikkelen en verkopen kaarsen, chocolade en
andere accessoires met een boodschap die je kan vertellen dat alles goed gaat komen, je je dromen moet
najagen of dat je simpelweg gorgeous bent! Momenteel verkopen we onze producten in 750 winkels over
de hele wereld. Veel van onze producten zijn handgemaakt en/of hand verpakt in een sociale werkplaats,
kortom HANDMADE HAPPINESS! Stop rushing and enjoy life!

WAAR?
Je werkt (vrijwel altijd) vanaf ons kantoor in Amsterdam.

WERKZAAMHEDEN?
-

Grafische vormgeving
Beschikt over de vaardigheden om volledig verzorgde files te creëren voor print & online
PR & marketing
Mee helpen ontwikkelen van een nieuwe productlijn en verpakkingen: illustreren/schilderen/kunst
Creatieve content produceren voor social media en website
Creatieve input meenemen in brainstormsessies en eigen initiatief meebrengen!
Ondersteunende activiteiten op kantoor (back office)

VAARDIGHEDEN?
-

Kennis van InDesign, Photoshop en Ilustrator
3e of 4e jaars bachelor student
Affiniteit met ME&MATS en online media
Je bent een pro-actieve, visueel georiënteerde, betrouwbare, accurate kandidaat; vol met creatieve
ideeën en fun!
- Je bent een team speler, maar kan ook goed individueel werken.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Los van een ontzettend warm welkom, geven we je de rust en ruimte om jezelf te ontwikkelen binnen
een supportive team. ME&MATS biedt een gevarieerde stage binnen een jong team enthousiaste collega’s in ons kleine kantoor te Amsterdam!

WANNEER?
Aanvang: augustus/september 2017, 3 à 5 dagen in de week voor een minimum periode van 4 maanden.

GEINTERESSEERD?
Zie jij jezelf als onze nieuwe stagiair(e) en ben je na het lezen van bovenstaande vacature enthousiast?
Dit vinden wij helemaal leuk – we horen graag meer over je! Stuur ons je CV en vertel daarin wie je bent
(inclusief foto: we zien graag wie we voor ons hebben). Stuur je motivatie en CV vóór eind juni 2017 naar
hello@me-mats.com. Leuk iets van je te horen!

