Social media stagiair
Start: per direct, 24-40 uur

BASH
BASH is er om mensen gelukkig te maken door ze samen meer mee te laten maken in het
echte leven. Met onze app brengen we vrienden bij elkaar voor alle soorten events, van
verjaardagen en huisfeestjes, tot een middag op het terras of een potje voetbal. We zijn
een team van zes jonge en ambitieuze Amsterdammers met achtergronden in tech en
ondernemerschap die elkaar kennen uit het Amsterdamse nachtleven. Wij doen niks liever
dan samenkomen met vrienden om leuke dingen te doen. Binnen 5 jaar zijn we het
grootste sociale events-netwerk van Europa.

Omschrijving functie
Om onze ambities waar te maken zijn wij op zoek naar een social media stagiair die BASH
op social media een gezicht kan geven. Je werk zal bestaan uit het bedenken, ontwerpen,
maken en inplannen van de social content en advertenties. Bij ons is er veel vrijheid voor
jouw eigen creatieve invulling en we moedigen het aan om vooral veel verschillende dingen
te gaan proberen.

Wat wij bieden
We bieden een masterclass startup-ondernemen waarbij je meteen in het diepe wordt
gegooid. Naast het geloof in onze missie zitten we continu in een groot, razendsnel
leertraject. We maken elke dag keuzes die grote impact hebben en waarvan we de
resultaten direct kunnen meten. Verder:
●

Een stagevergoeding van €450 per maand (obv. 40 uur)

●

Een kantoor op de Leidsegracht in Amsterdam

●

Koffie en lunch

Naar wie wij op zoek zijn
We zijn op zoek naar iemand die enthousiast wordt van al het bovenstaande. Veel ervaring
is niet nodig, als je maar heel snel heel veel wilt leren, niet bang bent om fouten te maken
en je je snel kunt aanpassen aan veranderende situaties. We zitten in principe elke dag op
kantoor van 9:30 tot 18:00, maar geven elkaar veel vertrouwen en vrijheid om daarvan af te
wijken. Verder ben je een goede fit als je je identificeert met de volgende punten:
●

Je vindt social media leuk

●

Je houdt van creatief denken

●

Je hebt gevoel voor digital design (gefocust op Instagram)

●

Het lijkt je leuk om de missie van BASH te vertalen in social uitingen

●

Je bent niet bang de straat op te gaan om een item te maken

●

Je vindt het leuk om ook zelf in de picture te staan

●

Je wordt zelf de grootste BASH gebruiker die er is

●

Minimaal 24 uur beschikbaar

●

Leest en schrijft Nederlands en Engels

Krijg je zin om bij ons te beginnen? Stuur een DM op Instagram naar @bash.social, mail
naar jobs@bash.social of bel/WhatsApp Joost via 06 52159928.

