ONLINE MARKETING STAGE
Change people’s lives, and your own
Wie zijn wij:
Het Inner Beauty Retreat is een vijfdaags retreat wat – en we overdrijven niet – levens
verandert. Met yoga, meditatie, breathwork en super effectieve workshops (van The
Power of Your Intuition tot Mind Reprogramming) verbinden deelnemers opnieuw met
wie ze werkelijk zijn vanbinnen en leren ze de beste tools om altijd over innerlijke rust en
kracht te beschikken. We doen dit als onderdeel van een grotere missie: zoveel liefde,
innerlijke rust en geluk op de wereld brengen dat dit het nieuwe normaal wordt, en we in
harmonie leven met onszelf, elkaar en de aarde.

Wat ga je doen?
Je kerntaken bestaan grotendeels uit Online Marketing en alles wat daarbij komt kijken.
Ook ga je je bezighouden met organisatie van en rondom de retreats en workshops.
Denk aan het zoeken naar geschikte locaties, een jaarplanning maken en customer
service.
We maken er in overleg met jou een volledige Online Marketing stage van of een
gecombineerde Online Marketing / Organisatie stage.

Een overzicht van je Online Marketing werkzaamheden:
•

het dagelijks bijhouden van de social media, met focus op Instagram

•

Facebook Community onderhouden

•

ontwerpwerkzaamheden: zoals flyers, Instagram posts (je kunt dit dus)

•

website up to date houden (denk aan: nieuwe retreat data uploaden,
testimonials online zetten)

•

video testimonials editen en op YouTube plaatsen

•

organisatie skills: helpen met de organisatie van retreats & workshops, zorgen dat
de processen soepel verlopen

•

en er is ruimte voor jouw eigen inbreng

Een overzicht van je (eventuele) organisatie werkzaamheden:
•

contact houden met locaties waar we onze events organiseren

•

contact met de deelnemers over praktische vragen

•

vluchten boeken, draaiboeken maken

•

assisteren op events, zoals bezoekers verwelkomen en op een mailinglijst zetten,
en de events helpen voorbereiden

Dit deel van je stage zal ongeveer 15 % in beslag nemen t.o.v. de online marketing
werkzaamheden.

And the best part... je mag mee naar een Inner Beauty Retreat!

Jij bent:
Een topper. Iemand die:
•

positief in het leven staat

•

zelfstandig kan werken

•

creatief is en goed met zowel beeld en woord

•

je bent een ster in designwerkzaamheden

•

goed in Engels en Nederlands, we communiceren in beide talen

•

super gemotiveerd en leergierig is

•

geïnteresseerd is in de ‘nieuwe wereld’ waarmee we zowel de snel veranderende
online wereld bedoelen, als de nieuwe wereld waarin persoonlijke ontwikkeling
en betekenisgeving een onmisbaar onderdeel van zijn

•

wil ontwikkelen. Niet alleen help je met deze stage het leven van anderen mooier
te maken (en dat levert karmapunten op), ook is het een mega dikke investering
in je eigen geluk en welzijn.

Het is fijn als je zelf een laptop hebt. Het maakt niet uit waar je woont. We hebben geen
kantoor, dus je werkt zelfstandig vanuit huis of co-working spots. We begeleiden jou
tijdens je stage via wekelijkse Skype calls, omdat we niet altijd in Nederland zijn.
Daarom moet je zelfstandig kunnen werken en intrinsiek gemotiveerd zijn. Je bent vrij om
je werkdagen in te vullen zoals je wilt, as long as you get the job done. Of je dus om
09.00 uur wilt beginnen of om 11.00 uur en later wilt eindigen, is helemaal aan jou.
Daarom zoeken we iemand met een bepaalde mate van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid. Iemand die er niet van houdt verteld te worden wat ze moet
doen, maar graag haar eigen pad volgt en bomvol ideeën zit.

Je kunt werken met de volgende programma’s:
-

iMovie of vergelijkbaar programma (wat je zelf hebt)

-

Photoshop

-

Indesign is een pre, geen must

Wat bieden wij
Een bijzondere stage waarin je bijdraagt aan het geluk van anderen en zelf ook veel
leert over persoonlijke ontwikkeling.
Je ontvangt een stagevergoeding van € 200 per maand én deelname aan een retreat
naar keuze (t.w.v. € 1777 - € 2222! De werkelijke waarde is, volgens onze deelnemers,
vele malen hoger).

Are you the one?
Voldoe jij helemaal aan het profiel en lijkt het je te gek om bij ons je meewerkstage te
lopen? Ben je vanaf februari 2020 beschikbaar voor 6 maanden of langer?
Solliciteer door je motivatie en CV te mailen naar info@innerbeautyretreat.com.
Ook zijn we benieuwd naar jouw tips voor onze marketing. Heb je leuke ideeën? Let us
know!
We kijken uit naar jouw sollicitatie!

Liefs,
Mayke // Inner Beauty Retreat

