Stagiair Communicatie


Maak kennis met Pepper! Pepper is een sociale robot,
altijd goedgehumeurd en oneindig geduldig. Dat maakt
hem een goede aanvulling op zorgpersoneel in het
verpleeghuis. Terwijl zorgprofessionals warme zorg
leveren aan het bed, kan Pepper antwoord geven op vaak
gestelde vragen of clienten herinneren aan hun therapie
of bezoekuur. 

 

Waar robots nu nog vaak op R&D afdelingen blijven
hangen, zetten wij, DigiNova, ze liever zo snel mogelijk in
de praktijk. Alleen op deze manier kunnen we zien wat
werkt en wat niet. DigiNova is een jong, dynamisch
bedrijf, met een enthousiast team. Ons kantoor in Delft is
gevuld met bijna evenveel robots als mensen. Daarom
wordt het de hoogste tijd voor versterking in de vorm van
een stagiair.

Stageomschrijving


Je werkt mee aan een geïntegreerd communicatieplan voor de positionering van ons
zorgplatform Pebbel Zorgt. Voor de uitvoering van dit plan bedenk en ontwerp je online en
offline uitingen. Je schrijft en redigeert teksten, je selecteert geschikt beeldmateriaal en je
maakt pakkende infographics. Kortom, je zorgt ervoor dat er op tijd en met de juiste informatie
wordt gecommuniceerd. 


 


Wij zoeken


Wij zoeken een zelfstandige, enthousiaste stagiair, met HBO/WO werkniveau op het gebied van
marketing & communicatie. Het liefst bezit je de volgende kwaliteiten:


-

Je bent flexibel en breed inzetbaar in het communicatievakgebied. 

Je schrijft en praat vlot in het Nederlands.

Je bent een teamspeler, die niet bang is om initiatief te nemen.

Je bent resultaatgericht, overtuigend en hebt altijd de klant in je achterhoofd.



 


Wij bieden


Wij bieden je een plek om te leren binnen ons gezellige team voor een leuke stagevergoeding.
Je krijgt de kans om aan de slag te gaan met een bijzonder en vernieuwend project dat nog
volop in ontwikkeling is. Dit geeft jou de mogelijkheid en de vrijheid om echt het verschil te
maken!
Geinteresseerd? Stuur een kort mailtje over jezelf naar lhazenberg@diginova.nl
(Luuk) en we nodigen je snel een keer uit voor een kop koffie.

