Student Media Management? Stage lopen?
Barendrecht, 24-06-2020
Over Zita:
Zita creatives is een 25 jaar jong bedrijf, waar dagelijks wordt gewerkt aan het ten uitvoer brengen
van de waardeproposities van onze klanten. Van golden circle gedachte tot strategische marketing
doelen, van een huisstijl tot responsive website en van fotografie tot video voor social media of expo
gelegenheid; Zita kruipt volledig in de huid van haar klanten.

We leveren gedegen kwaliteit tegen een gunstige prijs en streven ernaar deze kwaliteit constant
naar een hoger niveau te brengen. Account, Vorm en Traffic werken bij Zita nauw samen met
elkaar én met de klant. Het klantenbestand van Zita is divers en hierdoor zijn ook de opdrachten
uiteenlopend. Je werkt binnen een organisatie met korte lijnen, snelle schakels en korte deadlines.
Er is veel ruimte voor creativiteit en eigen initiatief wordt gewaardeerd. Onze klanten, die zich
voornamelijk in een straal van +/- 15 kilometer rondom Barendrecht bevinden, begeven zich voor
het grootste gedeelte in de Business to Business markt.
Op dit moment bieden wij een leuke stageplaats aan voor Grafisch Lyceum studenten die
momenteel worden opgeleid als media manager. Je komt bij ons tijdens je stage als junior
orderbegeleider te werken. De bedoeling is dat je direct lekker meedraait. Naar ons idee doe
je dan de meeste kennis op in korte tijd. Dit uiteraard met de juiste begeleiding. Wij geven er
de voorkeur aan dat je een volledige stageperiode bij ons blijft.
Wat houdt het werk in?
Als staigiar(e) hou jij je bezig met het bewaken van de dagelijkse voortgang van lopende projecten
middels ons projectadministratie systeem. Denk bijvoorbeeld aan zaken als: Het monitoren van
begrootte uren versus werkelijk besteedde uren, klanten en leveranciers informeren en navraag doen
is helemaal jouw ding. Je doet het voorwerk voor het opstellen van offertes en zet deze klaar voor de
accountmanager.
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Eventueel ben je in staat om zelfstandig (eenvoudige) correcties in opmaakbestanden door te voeren
als ook het aanleveren van drukwerkbestanden foutloos te verzorgen. Heb je nog geen ervaring
hierin, dan krijg je de tijd om je dit eigen te maken. Dit doe je naast je werkzaamheden die betrekking
hebben op post, pakketjes telefoon en archivering.

Creatieve
kracht.
Prettig en praktisch.
Deze functie vereist van jou:
• MBO-4 opleiding (een Grafisch Lyceum opleiding is een pré)
• Overzicht kunnen houden
• Kennis van de Adobe software en WordPress is een pré
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• In het bezit zijn van een rijbewijs is handig maar niet noodzakelijk.
Zijn dit jouw kwaliteiten?
• Snel kunnen schakelen
• Stressbestendig
• Representatief
• Je eigen inbreng durven hebben
Wat bieden wij jou?
• Een uitdagende functie binnen een kleinschalige studio
• Een stageplek waar je volwaardig meedraait en in korte tijd veel leert
• Informele, persoonlijke werkomgeving
• Een gangbare stagevergoeding
Interesse:
Heb jij het zakelijke brein en het enthousiasme om onze nieuwe staigair(e) te worden?
Aarzel niet en solliciteer bij ons. Stuur je motivatie, cv en natuurlijk je digitale portfolio naar
Jeff Konings, via j.konings@zita.nl Vergeet niet ‘Staigiar(e) Media Management’ in het onderwerp te
zetten. Mocht je vragen hebben, schroom niet om te bellen naar 010-482 1231.
• Bedrijf		
• Startdatum
• Plaatsnaam
• Website
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