Stagiair Communicatie & Design
Pipple is een Eindhovens consultancy bureau. We zijn in 2016 opgericht en momenteel met meer dan 25 data
scientists. Onze data scientists worden ingehuurd door klanten als Jumbo, Coolblue, Achmea, DHL en Rabobank.

Daarnaast zetten onze data scientists zich in om de wereld wat mooier te maken, bijvoorbeeld door kostenloos

opdrachten te doen voor het Rode Kruis. Bij Pipple werken alleen sociale data scientists. Sales is een belangrijk
onderdeel van ons werk, omdat we elke keer opnieuw opdrachten bij klanten moeten verkopen.

Wij vinden het belangrijk dat onze werknemers en onze klanten heel erg blij worden van Pipple. Dit doen we
door ons werk op een leuke, energieke en speelse manier in te richten. Pippi Langkous is daarom onze held.

De stage

Pipple is in ruim 2 jaar gegroeid van 0 naar ruim 25 werknemers. Dit betekent dat we tegen nieuwe
uitdagingen aanlopen waarvoor we jouw expertise nodig hebben, zoals:
-

Wat zijn onze interne communicatiebehoeften en welke middelen kunnen we daarvoor inzetten?

Hoe kunnen we onze interne communicatie optimaliseren zodat iedereen betrokken blijft bij de
organisatie?

Wat zijn onze externe communicatiebehoeften en welke middelen kunnen we daarvoor inzetten?
Hoe kunnen we onze externe communicatie op een Pippelende manier inzetten?

Hoe veranderen deze behoeftes als we verder groeien en hoe kunnen we daar pro-actief op
inspelen?

Kunnen we onze communicatiemiddelen grafisch beter vormgeven?

De stage bestaat uit zowel onderzoek als uitvoering. Je krijgt dus meteen mogelijkheden om jouw
expertise in de praktijk te brengen! Tijdens je stage zal je samen met onze marketing manager werken
en jullie zullen deze vraagstukken samen oppakken.

Jij

Voor de baan zoeken wij iemand die:
•
•
•
•
•

Enthousiast, energiek en ondernemend is als wij

Nog nooit bij Pipple heeft gewerkt, maar denkt dat hij/zij het wel kan
Communicatie HBO studeert

Goed en handig met Indesign of Photoshop

Werkervaring op wil doen bij een bedrijf in Eindhoven waar een positieve, energieke sfeer hangt

Wij bieden
•
•
•

Goede stagevergoeding

Pipple-gadgets en de kans om op vakantie te gaan met de Pipple caravan

Vrijdagmiddagborrels, dinertjes, feestjes en wintersportvakantie met collega’s en klanten

Geïnteresseerd? Mail je CV en motivatie naar work@pipple.nl

