HomeQgo making sustainability easy

Content Marketing stagiair(e) gezocht in Amsterdam
Amsterdam | Noord-Holland | Journalistiek | Hbo | Universiteit | Stage
HomeQgo is druk bezig de wereld te verduurzamen. We zijn een jong en
snelgroeiend bedrijf met ca. 20 hoogopgeleide medewerkers met ons hart op de groene
plaats. Bij HomeQgo weten we alles over maatregelen voor hernieuwbare energie en
het verduurzamen van woningen.
Samen met het team stellen wij woningeigenaren in staat om een beeld te vormen rond
de mogelijkheden om hun huis duurzamer te maken. Met behulp van de door onszelf
ontwikkelde en geavanceerde online tooling geven wij de klant een betrouwbaar
overzicht van alle mogelijkheden, kosten en besparingen rondom alle producten zoals
o.a. zonnepanelen, isolatie en warmtepompen.
Wie zoeken wij
Jij gaat HomeQgo als betrouwbaar verduurzamingsmerk verspreiden over Nederland.
Hierbij bedenk je de juiste strategie en ga je deze ook uitvoeren om zo onze klantenpool
te vergroten en direct mee te helpen aan de energiestransitie. Het schrijven van content
op de website, het bijhouden van een blog en het bedenken van social campagnes zijn
de uitdagingen die je te wachten staan. Je zal nauw betrokken zijn bij nieuwe projecten
zodat je weet waar wij samen voor staan.

Wat wij bieden
•
•
•
•
•
•
•
•

Een dynamische en uitdagende werkomgeving met een jong team
Een informele omgeving en gemotiveerde collega's in Amsterdam
Leren van ervaren ondernemers
Ruimte om te groeien
Inzicht en bijdragen aan een duurzaam Nederland
Alles leren over duurzame technieken
Stagevergoeding €400-500 per maand
Vrijdag kickboksen door Jessey

Wat wij vragen
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal 2 jaar van je HBO of WO opleiding afgerond of je weet zeker dat
je dit niveau hebt
Je beschikt over een sterke motivatiebrief
Affiniteit met duurzaamheid
Positieve grondhouding
Op de hoogte van online ontwikkelingen en trends
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Je stage duurt minimaal 3 en maximaal 12 maanden
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Wie zijn wij
We bieden innovatieve oplossingen die het verduurzamen van een woning
gemakkelijker en winstgevender maken.
Hoe doen we dat? Door slimme online tools te bouwen om huizen op afstand te meten,
zowel fysiek als energetisch. Dankzij deze hulpmiddelen kunnen consumenten
gemakkelijk offertes aanvragen voor verbeteringen aan het huis en duurzame energie.
Dat is hoe we duurzame bedrijven en consumenten met elkaar verbinden. Het
resultaat: een betere klantervaring en aanzienlijke kostenbesparingen die resulteren in
een snellere energietransitie naar CO2 neutraal leven.

Kom je kennismaken?
Ben je enthousiast geworden over de functie en herken je jezelf in het
hierboven geschetste profile, stuur dan je CV en motivatiebrief op naar
Nathalie van ‘t Klooster, info@homeqgo.nl.
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