Stagiaire Multimedia & Content
Eindhoven Airport N.V., met 5,7 miljoen passagiers in 2017, groeit snel en kenmerkt zich door flexibiliteit en een
informele werksfeer. De luchthaven biedt direct werk aan 60 personen en indirect aan ca. 2.000 personen. De
afdeling Commercial Services is op zoek naar een stagiaire Multimedia & Content.
OVER EINDHOVEN AIRPORT
Eindhoven Airport verbindt Brainport met Europa en de rest van de wereld en maakt de regio internationaal
bereikbaar. De luchthaven is cruciaal voor de regio om haar ambities te kunnen verwezenlijken. Eindhoven
Airport combineert economische groei met een prettig en duurzaam leefklimaat. Eindhoven Airport groeit naar
een kleine 43 duizend vliegbewegingen en 6 miljoen passagiers in 2019. Eindhoven Airport streeft naar een
breed portfolio van bestemmingen verspreid over (met name) Europa.
Op onze luchthaven staat de passagier centraal. Eindhoven Airport betekent “Always Easy”, zowel voor de
ervaren reiziger als voor wie voor het eerst onze luchthaven binnenstapt. We streven ernaar dat onze
passagiers dit ook altijd op die manier ervaren. We voorzien de ervaren reizigers zo proactief mogelijk van alle
praktische informatie wanneer zij dat nodig hebben en we ondersteunen de onervaren reizigers daar waar wij
zien dat ze het kunnen gebruiken. Wanneer je reist via Eindhoven Airport is dat een naadloze ervaring. Dat
maakt ons uniek. Dit is onze klantbelofte. Bij Eindhoven Airport werken collega’s die geloven in deze
klantbelofte en dat ook uitdragen.
JOUW AFDELING
Je maakt onderdeel uit van de afdeling Commercial Services. Deze afdeling is verdeeld in drie deelgebieden:
Marketing, Aviation en Non-aviation. Het team bestaat met jou erbij uit 8 directe collega’s die worden
aangestuurd door de Commercial Director. Jij zult werkzaam zijn binnen het deelgebied Marketing. Je wordt
begeleid door onze online marketeer.
JOUW WERKZAAMHEDEN
Tijdens je stage neem je actief deel aan de dagelijkse werkzaamheden van het marketing team.
 Het bedenken en plaatsen van content op de social media kanalen waarop Eindhoven Airport actief is
 Het meten van de resultaten op social media
 Het speuren naar social media trends en klantbehoeften om hier relevante content voor te schrijven
 Opzetten van een database met foto- en filmmateriaal
JOUW PROFIEL
 Je bent creatief en ziet overal een verhaal in dat je kunt vertalen naar online content
 Je hebt ervaring met het bewerken van foto en film
 Je hebt een vlotte pen
 Je hebt ervaring met content management op social media
 Je bent een echte teamplayer
 Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
FUNCTIE-EISEN
Je volgt momenteel een HBO opleiding richting marketing, communicatie of multimedia design en bent op zoek
naar een meewerkstage in de periode van februari 2019 tot en met juni 2019.
ONS AANBOD
Pas jij in het gezochte profiel? Dan bieden wij je een veelzijdige stageplek aan binnen een groeiende en
dynamische organisatie. Je stagevergoeding bedraagt € 200,- op basis van 40 uur per week.
GEINTERESSEERD?
Stuur dan je CV en motivatie naar marketing@eindhovenairport.nl.

