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Creative Marketing Stage 
Als aanvulling op het huidige team zijn we op zoek naar een Creative Marketing stagiair die het leuk vindt alle facetten 

binnen marketing, communicatie, trends en doelgroeponderzoek beter te leren kennen en hierin de kans wil benutten 

ontzettend veel praktijkervaring op te doen. We garanderen een leerzaam proces waarbij je de kans krijgt jezelf flink te 

ontplooien.

Over House of Treats

House of Treats heeft een community van 2000 Impact-Makers;  trendbewuste Millennials & Gen Z.  Mensen die 

weten wat er speelt en komen gaat. Vanuit deze doelgroep geven wij merken strategisch marketingadvies. Dit doen 

we door een unieke methode.

Wij geloven dat het de toekomst van marketing is om de consument écht een stem te geven. En dat sterke merken al 

in een vroeg stadium naar die stem luisteren. Want in co-creatie ontstaat echte relevantie en ligt de basis voor impact. 

Werkzaamheden 

• Onderhouden community House of Treats

• Graphics & mailings en overige communicatie-uitingen vormgeven

• Ondersteunen bij het creëren van de perfecte House of Treats box beleving 

• Content creatie en inzet van paid media ondersteuning 

• Ondersteunen in voorbereiding en bijwonen van community interviews en co-creatie sessies

• Ondersteunen bij het ontwerpen van trendrapporten en doelgroepanalyses

Join the team!

www.houseoftreats.nl
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Wat biedt House of Treats 

• Een uitdagende werkomgeving met grote verantwoordelijkheden in hartje Amsterdam.

• Een leerzame en bijzonder breed georiënteerde stageplek waarin je ontzettend veel kunt leren op alle 

                  gebieden van marketing, graphic design en trends.

• Een werkplek waarin openheid, gezelligheid en excellent werken hoog in het vaandel staan.

• De kans om van heel dichtbij een bijdrage te leveren aan de opbouw van een uniek nieuw marketingconcept

• Een marktconform stagevergoeding 

Profiel Stagiaire 

• Je bent bezig met een opleiding gericht op marketing en media / communicatie / creative / trends (HBO/WO). 

• Je zoekt naar een onderzoek of meewerkstage, waarin je minimaal 3 dagen per week beschikbaar bent. 

• Je hebt een passie voor marketing/creatie en je bent initiatiefrijk. 

• Je bent hands-on, outgoing, representatief en houdt van sociaal contact. 

• Je hebt (idealiter) een autorijbewijs. 

• Je hebt (basis) ervaring met Excel, Photoshop en InDesign


