
Maken van brochures, en digitaal promotiemateriaal;
Schrijven van nieuwsbrieven en blogs;
Creëren van content voor onze socials;
Resultaten marketing (advertising) campagnes monitoren; 
Ondersteunen van alle marketingactiviteiten;
Betrokken bij het klantcontact FiveX;
Helpen bij het organiseren van events voor klanten en partners; 

WAT GA JIJ DOEN?
In deze rol maak je deel uit van het marketing en communicatie team en
daarmee ben je een enorm belangrijke factor in het succes van het bedrijf. 

Je leert binnen FiveX hoe de wereld van online retail en platform verkopen in
elkaar zit. Met jouw creativiteit en communicatie skills zorg je ervoor dat de
social media kanalen gestructureerd gemanaged worden. Je werkt samen
met onze marketingafdeling om slimme en effectieve campagnes op te
zetten.

Als Marketing en Communicatie stagiair ben jij de drijvende kracht achter het
positioneren van FiveX!

Concreet zou jouw takenpakket bestaan uit het;

JIJ HEBT/BENT..
.. een student en volgt een relevante studie (HBO); 
.. zelfstandig, nieuwsgierig en kan je eigen verantwoordelijkheden dragen; 
.. al enige ervaring met Adobe Creative Cloud;

STAGE
MARKETING & COMMUNICATIE 



Een gezellige en informele werkomgeving in het toffe Amsterdam
Een uitdagende praktijkstage waarin je veel kunt leren en bijdragen aan
FiveX
Een stagevergoeding, je zal niet de eerste stagiaire zijn die blijft hangen
voor een baan!
Hele gezellige borrels samen met je collega’s!

.. creatief en houdt van schrijven;

.. actief op social media en weet wat hier de nieuwste trends en
ontwikkelingen zijn. 
.. enthousiast voor het uitdenken van nieuwe ideeën en het zien van kansen
bij een groeiend bedrijf. 

WAT BIEDEN WIJ?

OVER ONS..
Met FiveX bouwen wij aan een platform om online retailers alle inzichten van
de business te kunnen laten inzien. Met jarenlange ervaring is de visie
ontstaan om FiveX te lanceren en hierbij ondernemers te helpen met 5X
meer resultaat van hun business te behalen. Door middel van de juiste
methodes, systemen, mindset en expertise zullen onze klanten meer succes
behalen!

Wil jij ook onderdeel zijn van dit team? Solliciteer dan snel! Je kunt je
motivatie en je CV mailen naar info@fivex.nl. Mocht dit de match zijn
plannen we graag een (online) gesprek met je in. 


