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Volg jij een mbo-opleiding op het gebied van marketing en communicatie?
Wil je graag brede werkervaring opdoen en ons verder helpen met jouw specifieke kennis?
Schrijf je foutloos Nederlands?
Zie jij het zitten om stage te lopen in het centrum van Amsterdam?
Ben je nauwkeurig en prettig om mee te werken?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze 4-koppige afdeling communicatie zoeken wij een leuke mbo-stagiair die ons wil ondersteunen bij het
dagelijkse reilen en zeilen van de afdeling. Je krijgt een aantal vaste taken, maar we maken natuurlijk ook heel graag
gebruik van jouw kennis op het gebied van marketingcommunicatie! Ben je een kei in bijvoorbeeld social media,
online marketing of de organisatie van beurzen? Te gek, dan kunnen we daar zeker een mooi project van maken.
Wat ga je doen?
 Dagelijks komen er veel vragen per e-mail en telefoon binnen en die ga jij beantwoorden
 Je schrijft content voor social media
 Je denkt mee over de inzet van marketingmiddelen
 Je werkt samen met onze vormgever aan folders, flyers en advertenties
 Bij alles wat je bedenkt en maakt, verlies je onze huisstijl niet uit het oog
 Vlieguren maken!
Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in je stage, want alleen dan kun jij je werk bij ons goed doen. Daarom
hebben we voor jou:
 De ruimte om te doen waar je goed in bent
 Een gezellig team dat uitkijkt naar jouw komst
 Een werkplek in hartje centrum
Als stagiair lever je vanuit jouw persoonlijkheid en kennis een belangrijke bijdrage aan onze organisatie. Wij werken
met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op circa 170 locaties door heel Nederland. Meer informatie
over Prokino, onze missie en drijfveren vind je op: www.prokino.nl.
Meer weten?
Heb je vragen over deze stageplek? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via telefoonnummer 0207586921. Spreekt de stage je aan? Stuur dan een korte motivatie en je cv naar communicatie@prokino.nl. Vermeld in
de onderwerpregel: Mbo stage marketingcommunicatie.

We zien uit naar jouw reactie!

