
Stagevacature Copywriter  
(maar als je daarnaast ook strategisch wilt meedenken, vinden we dat ook tof )

Wie is Online Media Koffer?
Je zou ons ook een online communicatiebureau kunnen noemen. Wij inspireren, adviseren, creëren én beheren je 
online reis. Wat dat betekent? Dat we online advies geven, communicatiestrategie uitzetten, websites bouwen en 
workshops geven over het digitale landschap. Dat soort dingen!

Wat zoeken wij? 
Een tof persoon, met liefde voor communicatie en marketing. Die enigszins bekend is met het concept internet. En 
die werk ook als hobby durft te zien.

+  Hoofdopdracht: het uitvoeren van campagnes (en meedenken). Maar als je zegt: ik weet nog een vele 
 toffere hoofdopdracht.. dan valt daar ook over te praten. Wij willen iets doen waar jij én wij blij van   
 worden!
+  Communicatieve ondersteuning bij TEDxFryslân, ons eigen merk en natuurlijk onze klanten
+  Je kent je weg door het social media landschap
+  Je handen jeuken als je een toetsenbord ziet. En kunnen, dat is ook wel handig
+  Professioneel zijn en hard werken. Niet té hard. Maar wel hard!
+  Je moet aardig zijn
+  Ervaring met Mario Kart is een pré ;)

What’s in it voor you
+  Je kunt bij ons veel leren. En je mag mee bepalen wat je precies wilt leren!
+  Aardige collega’s (vinden we zelf ) in een heel tof kantoor (vinden we ook zelf )
+  Je bent onderdeel van het team, niet ‘de stagiaire’ 
+  Meewerken aan toffe klussen
+  Veel nieuwe mensen ontmoeten (maar je mag ook achter je computer blijven zitten als je dat wilt)
+  Je werktijden meebepalen
+  Als we heel tevreden zijn, krijg je een gedeelte van de opbrengst van de betaalde klussen of een leuke 
 beloning aan het einde van je stage. Maar solliciteer niet bij ons enkel voor the money and fame. Wij 
 werken omdat we het leuk vinden (en daar krijgen we toevallig voor betaald)!

En nu?  

Denk je: ‘Ja!’ of ‘Hell yeah!’ of ‘Misschien’? Mail dan naar geert@onlinemediakoffer.nl & friso@onlinemediakoffer.nl en 
dan hebben we het er verder over onder het genot van een bakje koffie / thee / limonade. 
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