Zone3: sociale onderneming met groeiambitie
Stichting Zone3 is een sociale onderneming met een compleet pakket aan diensten voor het schoon,
heel en veilig maken en houden van Amsterdam en omgeving. Onze dienstverlening is gericht op
leefbaarheid, werkgelegenheid en bewonersparticipatie. Zo bieden wij bijvoorbeeld buurtvoorlichting,
buurtbeheer, facilitair beheer, schoonmaak, onderhoud en huismeesters.
Onze mensen zetten zich dagelijks in voor een brede, flexibele en snelle dienstverlening. Kwaliteit en
professionaliteit staan voorop. Daarnaast bieden we kansen aan werknemers met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Naast onze dienstverlenende taak zien wij dat als de maatschappelijke component van
onze onderneming. Wij leveren kwaliteit met vakmensen en zijn al jarenlang een betrouwbare en
gewaardeerde partner van veel opdrachtgevers.
Zone3 is volop in ontwikkeling: onze ambitie is om duurzame groei te realiseren door onze marketing
te professionaliseren en (online) zichtbaarheid te vergroten. Daarom zijn wij op zoek naar een:

Stagiair Sales & Marketing / Communicatie (m/v)
32 uur
De afdeling
Je komt te werken binnen de afdeling Externe Betrekkingen. Deze afdeling onderhoud alle contacten
met (potentiele) opdrachtgevers: stadsdelen, woningcorporaties en andere (commerciële)
organisaties. Externe Betrekkingen doet aan koude acquisitie, maakt offertes en bewaakt de
voortgang. Samen met de projectleiders worden opdrachten uitgewerkt en werkbonnen aangemaakt.
De afdeling omvat nu 2 klantenservice medewerkers, een productmanager en 2 accountmanagers.
De functie
De stagiair Sales & Marketing / Communicatie gaat zich bezighouden met de opzet en uitrol van een
digitale nieuwsbrief, social media, persberichten en sales evenementen. Dit alles om de
naamsbekendheid van Zone3 te vergroten en het brede palet aan diensten beter in de markt te zetten.
Daarnaast ondersteun je het team met de dagelijkse werkzaamheden van de afdeling. Met name het
ondersteunen van de klantenservice en het maken van offertes.
Profiel:
- MBO/HBO studierichting Sales & Marketing / Communicatie / Vormgeving
- Positieve, creatieve en commerciële instelling
- Zelfstandig en doelgericht werken
- Goede sociale, communicatieve en schriftelijke vaardigheden
- Enthousiast en graag aan de slag willen
Wat biedt Zone 3:
- Ruimte voor eigen ideeën en initiatieven
- Mogelijkheid voor afstudeerproject en/of scriptie
- Goede begeleiding
- Een leuk team binnen een multiculturele omgeving
Informatie
Meer informatie over de stage kun je inwinnen bij Jaap de Wit.
Reacties naar Zone 3:
Indien je interesse hebt in bovengenoemde stageplek stuur dan je CV met motivatie naar
personeelszaken@zone3.nl of per post naar Stichting Zone3, Afdeling Personeelszaken,
Overschiestraat 176, 1062 AX Amsterdam
Acquisitie naar aanleiding van deze stageplek wordt niet op prijs gesteld

