VACATURE:

#BESTESTAGEOOIT
#GOEDJEBESTDOEN
#KEIHARDKNALLEN

LEVE DE REVOLUTIE!

koffiewereld

We zetten de

op zijn kop en daar kun jij deel van gaan uitmaken. Voor ons

team van coffee geeks zijn wij per direct op zoek naar een:
STAGAIR ONLINE MARKETING EN DIGITAL HERRIESCHOPPER (32 - 40 uur)
Moyee Coffee is ’s werelds eerste FairChain koffiemerk. Wij zijn een Social Enterprise
MOYEE COFFEE

en wij streven naar een eerlijke waardeverdeling in de koffieketen.

ELEMENTENSTRAAT 10
1014 AR AMSTERDAM
WAT IS JOUW WHY?
Jouw missie is om zoveel mogelijk mensen achter je te krijgen en deze mensen te
leren dat je de wereld ook kan veranderen zonder dat je direct geitenwollen sokken
moet dragen of naar een tiny house moet verhuizen. De wereld kan je namelijk ook
020 737 2295

veranderen door kleine keuzes dichter bij huis. Door de koffie die je drinkt bijvoorbeeld.

facebook.com/moyeecoffee
linkedin.com/company/moyee

De reden dat jij sochtends je nest uit komt is omdat je wil praten, om dat je moet
praten. Het liefst met iedereen en overal… Toch? En jouw hele leven draait om het
vertellen van verhalen en het overbrengen van een goed gevoel. Je staat graag op de
barricade, loopt voorop en leidt de revolutie. Dat alles zorgt er voor dat je nu
solliciteert om stagair te worden bij Moyee zodat je dat papiertje kan bemachtigen en
daarna keihard kan werken om de beste social expert en verhalenverteller van de
wereld te worden.
Dus, kom maar door met die brief en cv.

WAT GA JE DOEN?
Koffie halen voor de baas, kopietjes maken en de afwas doen.
Nee was het maar zo’n feest. Je gaat keihard knallen tot je alleen nog maar over koffie
en gedeelde waardeketens met positieve externaliteiten kan denken. Maar wees
gerust, we leggen je precies uit wat dit is en waarom dit zo vet is.
Het verhaal van Moyee en FairChain is super simpel, wij verkopen super lekkere koffie
en toevallig zit elke kop nog boordevol impact ook. Aan jou de taak om dit te vertellen
aan de wereld via de wondere wereld van het internet. Simpel toch.

JOUW DOELSTELLINGEN?
1. Het onderhouden van de social kanalen van Moyee
2. Het bedenken, opzetten, controleren en bijsturen van online campagnes
3. Content genereren op elke manier die jij kan (tekst, infographic, video).
4. Zorgen dat elke member van de Moyee community zich gezien en gehoord voelt
5. Zorgen dat iedereen zich welkom voelt bij de Moyee community en er over van de
daken wil schreeuwen.
6. Kijken hoe wij onze social presence nog beter kunnen invullen en constant kunnen
verbeteren

WAT BIEDEN WE JOU?
1. Werk voor een van de vetste bedrijven in de wereld
2. Afwisselende en uitdagende baan met veel mogelijkheden
3. Keihard leren en groeien in je baan en het bedrijf
4. Werk in een dynamische omgeving met super partners
5. Marktconforme vergoeding gebaseerd op ervaring
6. Veel te veel koffie (en soms donuts uit onze eigen donut shop)

WAT ZOEKEN WE IN JOU?
1. Een handen uit de mouwen mentaliteit
2. Ernstig leergierig en een drive om te groeien binnen je functie en het bedrijf
3. Pro-actief, autonoom en probleem-oplossend in zowel denken als doen
4. Goed Engels in spraak en geschrift, Duits of Frans is een zeer grote plus
5. Relevante opleiding (en koffie ervaring is een enorme plus)
6. Een passie voor duurzaamheid en impact maken
7. Geen tot weinig relevante ervaring

EN NU?
Zie jij er wel brood in? Stuur je TikTok, life-hack, zelfgebakken taart, spreekbeurt of
salespitch naar: people@moyeecoffee.com

DUS:
TITEL

STAGIARE ONLINE MARKETING EN DIGITAL HERRIESCHOPPER
BEDRIJF

LOCATIE

MOYEE COFFEE
TEAM

DIGITAL

AMSTERDAM
STARTDATUM

1 FEB

UREN

32-40 UUR

