VACATURE

STAGE MARKETING/
COMMUNICATIE

FUNCTIE:
Marketing / Communicatie Stage
(full time)

OPTIMAL DAYLIGHT SOLUTIONS

JOUW ROL
Jij gaat ervoor zorgen dat wij meer
mensen bereiken met onze innovatieve daglicht oplossingen. Als stagiair

OVER KINDOW
Daglicht is essentieel voor een
prettige, gezonde en productieve
werkomgeving! Daarom ontwikkelt Kindow intelligente zon- en
daglichtregeling, waarmee we het
comfort van gebouwen verbeteren
en direct ook de energie-efficiëntie. Onze impact? 20% besparing
op het totale energieverbruik voor
koeling, verwarming en verlichting,
berekend door de TU Eindhoven.
In 2016 is Kindow opgericht als
Yes!Delft start-up. Binnen twee jaar
zijn wij van concept, via productontwikkeling naar de oplevering
van vooruitstrevende projecten
gegaan, inmiddels werken we aan
diverse projecten waar wij innovatieve zon- en daglichtsystemen
opleveren. Dit alles d.m.v. een succesvolle crowdfunding campagne
en professionele investeerders,

marketing & communicatie ga jij de

“Werk mee aan onze
missie om optimaal
daglicht te brengen naar
mensen op de werkvloer!”

marketing van Kindow naar een hoger niveau te tillen. Daarbij verdiep je
je in B2B marketing kanalen en tools.

duurzaamheid en gezonde werkom-

Onder begeleiding van een branding

gevingen. Je hebt affiniteit met nieu-

specialist ga jij een marketing plan

we en sociale media en vindt het leuk

bedenken en uitvoeren. Jij gaat een

om te schrijven en/of foto’s en video’s

contentkalender ontwikkelen en ge-

te maken. Met jouw communicatieve

regeld inhoudelijke content creëren

vaardigheden maak en onderhoud

en verspreiden. Daarbij ga je het ge-

je gemakkelijk contact zowel on- als

sprek aan met geïnteresseerden op

offline. Je bent vierdejaars student en

social media.

volgt een commerciële opleiding.

JOUW PROFIEL

WAT WIJ JOU BIEDEN

Je wilt impact maken door jouw com-

De kans om het verschil te maken;

municatie talent in te zetten voor slim-

veel vrijheid, leer- en groeikansen in

me, duurzame oplossingen. Je bent

een informele en open werksfeer. De

zelfstandig, proactief en hebt een

functie is op fulltime basis met een

gezonde dosis humor. Je hebt een

passende stage vergoeding.

‘can-do’ houding en vindt het leuk
om nieuwe skills te leren, daarbij zijn

INTERESSE?

youtube en google jouw beste vrien-

Neem contact op met Sam Kin

den. Je hebt interesse in technologie,

sam@kindow.nl | 06-14933002

maar vooral door ons gedreven
team.

Kindow B.V.
transforming workspaces,

www.kindow.nl

energizing people.

info@kindow.nl
+31(0)85 0656429

