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  Meewerkstage Content Creatie Social Media



Meewerkstage Content Creatie Social Media

Voor onze Marketing en Communicatie afdeling is Mason Garments per direct op zoek naar een 
derde of vierdejaars MBO+ of HBO student(e). Als stagiair ben je betrokken bij de online marketing, 
offline marketing en communicatie activiteiten en werk je nauw samen met zowel de Marketing als 
Brand Director.

Opleiding: MBO+ /HBO
Ingang: Per direct
Duur: Minimaal 4 maanden. Fulltime, eventueel overleg over exacte duur is mogelijk.

TAKEN

Als content creator ga jij het marketing team ondersteunen bij het showcasen van ons 
merk. Je levert input voor de strategie van de komende tijd en je vult verschillende van 
onze kanalen met de beste content. Dit doe je door zelf foto’s en video’s te maken voor 
posts, stories en reels, en door het verzamelen van user-generated content. Hoe je dit 
doet is aan jou! Zolang het maar binnen de strategie past

PROFIEL

Je hebt een passie voor sociale media als Instagram en TikTok en het creëren van content
Je bent creatief en communicatief sterk;
Je hebt affiniteit met mode in het algemeen en schoenen in het bijzonder;
Je bent op de hoogte van trends op het gebied van online content;
Je hebt gevoel voor productpresentatie;
Aantoonbare kennis van en ervaring met Adobe programma’s als Illustrator en Photoshop 
is een must;
Aantoonbare ervaring met videografie is een pré;
Ervaring bij het ondersteunen van fotoshoots is een pré;
Je zit in de laatste fase van je MBO+ of HBO opleiding.

WAT

De mogelijkheid om veel werkervaring op te doen bij het grootste luxe sneakermerk van 
Nederland.
Werken in een jong en snelgroeiend bedrijf in de fashion industrie;
Veel mogelijkheid voor eigen ontwikkeling;
Een informele en dynamische werksfeer in een inspirerende omgeving; Een uitbreiding 
van je netwerk in de fashion industrie;
Een flinke uitbreiding van jouw schoenen collectie.

Solliciteren?
Stuur je motivatie (max 1 a4), je CV en eventueel portfolio voor 15 september 2021 naar jobs@
masongarments.com o.v.v. “stage content creatie” t.a.v. Pieter Lazeroms.


