
Wil jij meebouwen aan de marketing & branding van een jonge organisatie? Wij zoeken iemand die de uitdaging aandurft om 
de markt verder te bestormen, met ons.  Wil jij meegroeien met de organisatie en meereizen naar de (buitenlandse-) events? 

DE ORGANISATIE
StoryTiles maakt kunst op tegels. Wij zijn een creatieve start-up waar ruimte is voor jouw ideeën & input. 
StoryTiles wil blijven groeien en vernieuwen, zowel met nieuwe producten als met sterke communicatie en deelnames aan 
(internationale-) design beurzen.

DE FUNCTIE 
In deze rol heb je de volgende taken: 
• PR uitbouwen: actief contact met bloggers & pers
• Persberichten opstellen & versturen
• Nieuwsbrieven opstellen & versturen
• Content management website 
• Bedenken en uitvoeren marketing events & beurzen
• Organiseren events rondom productlanceringen
• Onze merkambassadeur zijn bij events 
• Optioneel: styling & product fotografie

JOUW PROFIEL
Als lid van het StoryTeam ben je klantvriendelijk, zelfstandig, proactief, georganiseerd, creatief, flexibel en heb je oog voor 
detail. 

WIJ ZOEKEN IEMAND MET: 
• Achtergrond in o.a. marketing of communicatie 
• Feeling met het merk StoryTiles 
• Ervaring in schrijven van persberichten & blogs
• Ervaring met Adobe CC o.a. Photoshop, Illustrator en Indesign
• Uitstekende beheersing van de Nederlands en Engelse taal
• Ervaring met fotografie is een pré 
• Nederlands rijbewijs 
• Eigen laptop en Woonachtig in Amsterdam
 
ONS AANBOD 
• Veelzijdige stage met ruimte voor eigen initiatief en creativiteit
• Leerzame werkomgeving en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden
• Goede stagevergoeding en begeleiding 
• StoryTiles vertegenwoordigen bij events & beurzen
• Update van je StoryTiles & StoryWood collectie

EXTRA INFORMATIE
Locatie KNSM-laan Amsterdam | Meeloopstage, afstuderen is niet mogelijk | Duur van stage is in overleg | Minimaal 24 uur per 
week | Flexibiliteit in het plannen van je uren.

WAT NU?
Mail je CV en motivatie naar sollicitatie@storytiles.com t.a.v. Judith Beek. Voel je vrij om een portfolio, een indicatie van je 
beschikbaarheid en mogelijk startdatum mee te sturen. Vragen of meer informatie? Vraag het Judith.
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