Vacature Stagiair Marketing / Communicatie
INDI Energie

Ben jij een student in de richting van marketing en communicatie of aanverwant en wil jij bijdragen
aan een groene en duurzame wereld? Kom dan stage lopen bij INDI Energie, een jonge en ambitieuze
partij in zonnepanelen en groene energie.
Wie is INDI?
INDI is een jong en ambitieus bedrijf wat zonnestroomprojecten realiseert, beheert en financiert. Wij
vinden dat duurzame energie toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dankzij onze expertise en
ervaring kunnen we onze zakelijke klanten volledig ontzorgen bij het realiseren van een
zonnestroomsysteem. INDI heeft bijna 40.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken in Nederland in
beheer. En we groeien gestaag door!
Wie ben je en wat ga je doen?
Je bent een enthousiaste student en deinst niet terug om nieuwe dingen te proberen; bij INDI komt
er namelijk altijd wel weer iets nieuws om de hoek kijken. Verder ga je graag uitdagingen aan en ben
je geïnteresseerd in duurzaamheid. Je draait mee bij verschillende aspecten waar een zonnepaneel
ontwikkelaar en adviseur zoal mee te maken krijgt. Je draagt dus met jouw stage daadwerkelijk bij
aan een duurzamere wereld. Indien je vanuit jouw studie een onderzoek dient te doen, zorgen we
uiteraard dat jij de ruimte hiervoor krijgt.
Sinds ruim een jaar hebben we een online marketing strategie waarmee we onze ‘online presence’
significant hebben verhoogd. Onze strategie is gericht op het delen van kennis door onze Zon
Experts. Daarmee laten we onze deskundigheid en ervaring zien en benadrukken we de persoonlijke
aanpak waar INDI voor staat. Het is nu tijd om structureler invulling te geven aan deze strategie en de
online aanwezigheid om te zetten in concrete leads. We maken daarom heel graag gebruik van jouw
(marketing) kennis om ons hierbij te ondersteunen.
Tijdens je stage bij INDI zal je de volgende werkzaamheden uitvoeren:
- Onderhouden van de website
- Inrichten en monitoren van de online advertentiecampagnes (Google Ads)
- Een marketing communicatie onderzoek/plan maken (in overleg)
- Beheren van de online contentkalender
- Meedraaien in het bedrijf en je collega’s ondersteunen
- Meelopen bij verschillende onderdelen van projecten
Geen zorgen als je nog niet zoveel ervaring hebt op sommige onderdelen, wij kunnen je op veel
vlakken ondersteunen!

Wat bieden we jou?
-

Een leuke en informele werksfeer
Meedraaien in een bedrijf dat bijdraagt aan duurzaamheid en de energietransitie
Veel mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen
Mogelijkheid om een onderzoek te doen (in overleg)
Een stagevergoeding van €450,- per maand
Een pingpongtafel op kantoor en wekelijkse borrel

Ben jij het aankomend talent dat ons team gaat versterken? Stuur dan je CV en motivatie op naar
rik.meijerhof@indienergie.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Wil je meer informatie over deze stage of over INDI Energie? Kijk dan op onze website
www.indienergie.nl of neem contact op met Rik via rik.meijerhof@indienergie.nl.

