
BUILDING.BLOCKS werft aan: 

STAGIAIR MARKETINGCOMMUNICATIE
(Antwerpen)



MARKETING ASSISTANT 
(Antwerpen)

Ben jij op zoek naar een eerste werkervaring? Wij hebben het hele jaar door stageplaatsen beschikbaar voor Marketingcommunicatie.
Afhankelijk van jouw (afstudeer)richting en jouw interesses stemmen wij het takenpakket op jou af. Ben jij een echte datacruncher of
leg jij liever de nadruk op het creatieve? Bij Building Blocks is dit allemaal mogelijk. Je komt terecht bij twee allround marketeers en
één grafisch vormgever die jou de kneepjes van het vak leren. Weet jij van aanpakken & wil je graag werken in een jong & groeiend
bedrijf?

WIE ZIJN WIJ ? 

BUILDING.BLOCKS is een snel groeiende speler in het luxe segment van de haarcosmetica. Als officiële verdeler van onder 
meer KEVIN.MURPHY, COLOR.ME en ELEVEN Australia, geldt BUILDING.BLOCKS als de meest innoverende speler wat betreft 
haarverzorgingsproducten in België & Luxemburg.

 WIE ZOEKEN WE? 

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een gemotiveerde stagiair(e) die minstens 8 weken fulltime beschikbaar zijn. Zo
hebben wij genoeg tijd om jou the fulls scope te laten zien en je verantwoordelijkheid te geven over enkele projecten.

WAT VERWACHTEN WE ? 

- je studeert of studeerde Communicatie en/of Marketing
-  je hebt grafische kennis en bezit bakken creativiteit
-  je brengt nieuwe en verfrissende ideeën aan die je samen met de marketeers uitwerkt
-  je weet van aanpakken en bent een echt organisatietalent
-  je schakelt feilloos tussen strategie en praktische uitwerking
 
 
BESCHIK JIJ OVER DEZE COMPETENTIES?

-  je bent een communicatietalent dat van aanpakken weet
-  je hebt een vlotte pen in het Nederlands, Engels & Frans. Say quoi?
-  je beschikt over een vlotte babbel & dito glimlach?
-  je werkt graag in team maar bent ook individueel een sterspeler
-  time is money, je kan werken onder tijdsdruk. Een deadline is voor jou een uitdaging en geen rem

WELKE FUNCTIE ZAL JE VERVULLEN?

-  je werkt op ons hoofdkantoor op het hippe Antwerpse Zuid
-  je verzorgt de ondersteuning in de marketing voor onze merken die elk hun eigen DNA hebben
-  naast de marketingafdeling ondersteun je ons inhouse team bij het helpen van klanten
-  je helpt bij het voorbereiden van sales meetings, het maken van de juiste analyses en ondersteunt de algemene
 marketingstrategie en de praktische uitwerking ervan
-  je hebt een ondersteunende rol in het uitwerken van events

WAT BIEDEN WIJ JE? 

-  een boeiend takenpakket dat kan variëren tussen PR, eventmanagement, grafisch design en ondersteuning van sales
-  een aangename werksfeer binnen een jong, dynamisch bedrijf
-  de hipste merken in de haarcosmetica
-  een feel-good job in een competitieve & uitdagende omgeving

Ben jij de gemotiveerde & enthousiaste kandidaat die wij zoeken?
Stuur dan je cv, motivatiebrief & foto naar arle@building-blocks.be.
Wil je meer weten over onze merken en onze professionele activiteiten?
Neem dan een kijkje op onze website www.building-blocks.be.

Graag tot snel!

 


