Keeps your medication cool.
Ben jij op zoek naar een uitdagende (online) Marketing & Communicatie stage binnen
een dynamische, internationaal gerichte start-up? Wil jij jouw creativiteit en
innovatieve ideeën omzetten in inspirerende campagnes en content? Dan zijn we op
zoek naar jou!
Werkzaamheden
Als stagiair marketing en communicatie ben jij onder andere verantwoordelijk voor het
beheren van onze social media-kanalen en website. Je voert veel content gerelateerde
werkzaamheden uit zoals het schrijven van wekelijkse posts, webteksten,
ervaringsverhalen en nieuwsbrieven. Daarnaast werk je mee aan het optimaliseren van
de marketingstrategie, (online) campagnes, het opstellen van het communicatieplan voor
2019 en het ontwikkelen van communicatiemiddelen.
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WO/HBO-opleiding in marketing, communicatie of media
Goede beheersing van de Nederlandse en Engels taal
Communicatief sterk
Proactief en - assertief
Enthousiast en leergierig
Werkt gestructureerd en planmatig
Zelfstandig/ durft verantwoordelijkheid te dragen
Ervaring met WordPress, InDesign, Illustrator, Photoshop of vergelijkbare
softwaretoepassingen is een pré.

Wij bieden
Werken in een groeiend nieuw bedrijf met internationale ambitie. Ruimte voor persoonlijk
initiatief en professionele ondersteuning tijdens het proces. Bij goede resultaten kan de
stage leiden tot een baan bij Meds²Go.
Bedrijfsprofiel
Meds²Go, een MedTech start-up gevestigd in Noordwijk, maakt deel uit van het ESA-BIC
incubatieprogramma. Wij ontwikkelen innovatieve koelcontainers voor mensen die
gebruikmaken van temperatuurgevoelige medicijnen. Door het verlengen van de reistijd
(zonder opladen) en het meten van de temperatuur geeft de container veel vrijheid en
zekerheid terug aan mensen, veelal met een chronische ziekte. Meds²Go heeft een
geïntegreerd team met ingenieurs, ontwerpers, marketeers en professionals in de
gezondheidszorg. De ambitie van Meds²Go is om nieuwe oplossingen te creëren in de
zogenaamde 'laatste mijl' in de koude keten van medicijnen transport voor wereldwijd
gebruik.
Interesse?
Denk je dat je de juiste match bent voor Meds2Go? Neem contact met ons op en
misschien word je wel onze nieuwe collega. Je kunt een cv verzenden, inclusief
referenties en een motivatie naar Willemijn Doelman, CMO van Meds2Go, via
w.doelman@meds2go.nl. We horen graag van je!
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