Stagiair(e) marketing en communicatie
Tweetalig (NL/FR)

Ons bedrijf
3P is een succesvolle middelgrote onderneming met kantoren in Antwerpen, Kontich
en Rijsel (FR), met een jonge en ambitieuze cultuur, dat software ontwikkelt voor
overheidsinstellingen. We zijn met voorsprong Belgisch marktleider op het gebied van
procurement software voor het beheer van overheidsopdrachten. Daarnaast bieden
we onze klanten ook software aan voor facilitair beheer. 3P heeft een jarenlange
traditie om kwalitatieve software te leveren tegen aantrekkelijke prijzen en een
uitstekende service te bieden aan haar klanten.
Wat ga je doen?
Om haar verdere ontwikkeling te ondersteunen biedt 3P een stage aan van minimaal
12 weken. In nauwe samenwerking met de CEO en de sales managers België en
Frankrijk neem je deel aan de uitvoering en opvolging van de marketing- en
communicatiestrategie en -acties om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het
merk 3P.
Je belangrijkste taken zijn:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je assisteert in het verder uitdenken en opzetten van onze marketing- en
communicatiestrategie
Je werkt de hulpmiddelen bij om de onze producten beter in de verf te zetten
(grafisch charter, interne en externe documenten, brochures, advertenties,
presentaties,...)
Je helpt bij het verbeteren van de inhoud van de websites
Je voert markt- en concurrentieanalyses uit
Je ondersteunt alle marketing- en communicatieactiviteiten (sociale
netwerken, mailings, webinars, LinkedIn,…)
Je springt waar nodig bij voor copywritingopdrachten en zet je ook 100% in
voor kleinere taken binnen de algemene marketing- en communicatiewerking

Je werkt deels autonoom van thuis en deels vanuit onze kantoren in Kontich (BE) en
Rijsel (FR).
Wie zoeken wij?
▪
▪
▪
▪

Je studeert Marketing, Communicatie, Grafische vormgeving, Digital business,
Media of gelijkwaardig
Je bent beschikbaar voor een periode van minimum 12 weken. Dit hoeven
geen 12 opeenvolgende weken te zijn, maar kan ook pro rata verspreid worden
over bv. 2 dagen per week gedurende een periode
Je ben vlot communicatief in het Nederlands en het Frans
Je hebt een goede kennis van Microsoft Office
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Het hebben van kennis van grafische programma’s is een absolute meerwaarde
(Indesign, Photoshop, Illustrator en videobewerking)
Je bent een creatieve duizendpoot en kan out-of-the-box denken
Je beschikt over een vlotte pen en kan deze aanwenden om lezers te raken, te
enthousiasmeren en te activeren
Je hebt oog voor detail en je kan nauwkeurig en zelfstandig werken
Je bent een echte teamplayer
Je hebt commerciële feeling & herkent opportuniteiten als je er ziet
SEA en SEO kent voor jou geen geheimen

What’s in it for you?
Je komt terecht in een organisatie in volle ontwikkeling waardoor je de kans krijgt om
een zichtbare bijdrage te leveren aan de verdere uitbouw van 3P. Je maakt deel uit
van een jong, ambitieus en gemotiveerd team waar de uitdrukking “Work hard, Play
hard” als muziek in de oren klinkt.
Geïnteresseerd?
Ben je bereid om deze boeiende uitdaging aan te gaan, mail dan vandaag nog je
kandidatuur met recente foto en motivatie naar jobs@3P.eu t.a.v. mevrouw Michèle
Van Meir. Voor meer informatie, consulteer www.3P.eu.
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