
Wij zoeken een enthousiaste stagiair(e) die ons team komt ondersteunen in de online marketing 
werkzaamheden voor onze klanten en zijn/haar kennis van online marketing wil vergroten.

In deze functie
Ondersteun je onze (online) marketeers bij (online) 
marketing campagnes: van idee tot uitwerking en evaluatie. 
Dit houdt in dat je:
•  Ondersteunt bij het maken van contentplannen en 

-planningen 
•  Teksten schrijft voor web of social media 
•  Onderzoek doet naar trends en ontwikkelingen op het 

gebied van online marketing en social media; en deze 

•  Aan de slag gaat met het uitvoeren en optimaliseren van 

•  Helpt bij het analyseren en optimaliseren van 

•  Meedenkt in de online strategieën voor onze 
foodserviceklanten

•  Daarnaast het team ondersteunt bij uiteenlopende 
marketing- en communicatieprojecten

Jij
•  Volgt een relevante hbo-opleiding en bent op zoek naar 

(afstudeer) meewerkstage
•  

Adwords, SEO, SEA en Google Analytics); ervaring is een 
pré

•  Bent creatief, proactief en eager-to-learn
•  Krijgt geen paniekaanval van een spoedje
•  

drinken, slapen en gastvrijheid
•  Bent communicatief vaardig en beheerst de 

Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift
•  Bent een ster in bowlen maar gunt het je collega’s ook 

om te winnen

What’s in it for you?
•  Een leerzame en afwisselende stage met veel 

verantwoordelijkheid
•  Een aantrekkelijke stagevergoeding
•  Een inspirerende werkplek, op 4 minuten loopafstand 

van station Ede-Wageningen
•  Een jonge, platte organisatie met een no-nonsense 

•  Nauw samenwerken met een team van 12 ervaren 
projectmanagers en designers

•  Craft your own internship; wij werken talent- en 
energiegedreven

•  Een fit(ter) bestaan dankzij onze vitaliteitscoach en 
dagelijks een lekkere gezonde lunch

•  Werken voor én met de top van de foodservice branche

Shoot my whut?
Shoot my food communication is een communicatie-

foodservicebranche. Met onze frisse en integere blik 
helpen wij onze klanten bij het herontdekken van 
hun why. Wij reflecteren hun identiteit met prachtige 
beeldtaal, prikkelende campagnes, scherpe teksten en 
een gevoel van enthousiasme en verbinding tijdens live-
events. Serving brands with taste’ noemen wij dat.

Food Inspiration en Foodservice Network zijn onze ‘zusjes’; 
we werken day to day in eigen teams, maar zijn operationeel 
één bedrijf en nauw verbonden met elkaars werkzaamheden.

Zie je het wel zitten bij ons? 

verpletterend CV en een case, campagne of resultaat waar je apetrots op bent.
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