
 
 
Waar: Omgeving Amsterdam 
Uren per week: 40 
Denkniveau: HBO 
 
G’nger – a bottle of good mood. G’nger is pure gembersap om je leven te voorzien van pit. 
Het team van G’nger bestaat uit succesvolle founders van impactvolle (plant-based) food 
bedrijven. Je bent dus verzekerd van een geweldige leerschool! We zijn een puur en eerlijk 
merk en dit is ook exact wat we willen uitstralen. Als allround Marketing Stagiair help jij ons 
Nederland te veroveren, zodat onze gembersap ‘a bottle of good mood’ is voor iedereen! 
 
Voel jij je aangesproken om je aan te sluiten bij onze missie? Lees dan snel verder! 
 
Wat je gaat doen: 

• Je biedt ondersteuning aan onze marketingactiviteiten en helpt om iedere 
consument in de Benelux te bereiken, te inspireren en te overtuigen; 

• Je helpt met het uitrollen van onze marketingplannen en campagnes; 
• Je weet hoe belangrijk het is om vindbaar te zijn op Google en bent bereid daar alles 

over uit te zoeken [SEO/SEA]; 
• Je kent social media op je duimpje en ondersteunt bij het beheren van onze 

socialmediakanalen; 
• Je krijgt de ruimte om andere socialmediakanalen op te zetten en hier volledig je 

eigen draai aan te geven; 
• Je ondersteunt bij het opzetten en onderhouden van samenwerkingen met 

influencers; 
• Je bent op de hoogte van de laatste trends en weet hierop in te spelen met originele 

ideeën en acties; 
• Kortom je krijgt een volwaardige plek in het leukste team van Nederland, met de 

begeleiding die jij daarbij nodig hebt.  
 
Wie zoeken we? 

• Een bikkel! Die graag met ons bedrijf meegroeit. Jij bent altijd bereid om twee 
stappen extra te zetten, om zo je doel te bereiken. 

• Je vindt het leuk om met mensen in contact te zijn en je bent super sociaal. 
• Je bent creatief en niet bang om out-of-the-box te denken. 
• Je bent een organisatorisch talent en fixt het hoe dan ook. 

 
Team: 
Je werkt samen met een klein team om de wereld gezonder te maken en een boost te geven 
met onze gembershots.  
 
 
 
 



Hoe ziet je dag eruit? 
De ene dag ben je aan het brainstormen met het team voor een nieuwe campagne, de 
andere dag sta je op een fotoshoot G’nger shots te nemen en weer een dag later zorg jij 
ervoor dat je die ene leuke winactie online komt op onze socialmediakanalen. Kortom, een 
super veelzijdige functie! Je bent er niet vies van je handen uit de mouwen te steken en gaat 
door totdat je het gewenste resultaat behaald hebt. Iedere maand stel je een doel en je wilt 
er alles aan doen om deze successen te vieren met jouw favo G’nger gembershotje!  
 
Wij vragen: 

• Hbo-denkniveau 
• Hands on mentaliteit 
• Een rijbewijs is een pré, zodat je overal naartoe kan rijden 
• Je spreekt vloeiend Nederlands (Engels is een pré). 
• “Nee dat kan niet’’ beantwoord jij met; gaan we fixen 
• Het liefst ben je per begin september beschikbaar 
• Ervaring met marketing is een pré 

 
Wij bieden: 

• Gratis Gembershots 
• Stagevergoeding van €350 op basis van een 40-urige werkweek.  
• Een gedreven team 
• Een kans om mee te kijken bij een start-up 
• Ervaring die je helpt naar een hoger niveau 
• Een supergezellige sfeer op kantoor, maar mocht je een keer thuis willen werken is 

dat geen probleem. Wij zijn flexibel als jij dat bent! 
 
Ben jij er klaar voor? Mail jouw motivatie + CV naar sam@gnger.nl 


