
Marketing en content stage
Ben jij op zoek naar een stage waar je bezig bent met marketing en werkt aan je
persoonlijke ontwikkeling? Wil jij leren over content creatie, strategisch nadenken en je
ideeën realiseren? Én heb je affiniteit met sport, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling?
Dan zit je goed!

Mind the Body
We houden van presteren op een gezonde manier.
We geloven dat hoe meer je groeit, hoe meer je
kunt bijdragen aan de wereld en jij daardoor een
gelukkiger leven leidt.

Daarom zijn we dagelijks bezig met
prestatiepsychologie en fysieke-, mentale- en
emotionele gezondheid. We worden er gelukkig
van om alles uit het leven te halen en brengen
onze kennis over aan mensen die dat ook hebben.

Door het lichaam te gebruiken helpen we inzicht te geven in iemand gedrag. Iemand
ervaart daardoor direct wat hij/zij doet.
Daarbij helpen we zoeken naar antwoorden op vragen als: waarom doe je wat je doet?
Wat is hetgeen dat je écht wilt? En hoe helpt dat bij het behalen van jouw doelen?

Zeker nu, maar eigenlijk altijd, is het belangrijk dat mensen bewuste keuzes maken.
‘Kiezen voor gezondheid en duurzaam werken aan je eigen groei om een impact te
maken in de wereld’, dat is onze boodschap.
Wij geven onze kennis door in sporttrainingen, coaching, teambuilding en workshops. Dit
zowel online als offline, voor bedrijven, individuen en maatschappelijk projecten.

Wat ga jij doen?
We zijn als bedrijf aan het groeien en willen onze social media kanalen beter inzetten.
Instagram, YouTube en LinkedIn ga je beheren. Je gaat sparren met marketingexperts en
krijgt ruimte om je ideeën te testen.
Je schakelt met fotografen, filmmakers en zorgt ervoor dat er content uitkomt die we
kunnen delen. Hiervoor moet je niet bang zijn om verantwoordelijkheid te pakken, vind je
het leuk om met mensen te werken en ben je kritisch op het eindproduct.

Maar,  net zo belangrijk!
We zien school, werk en stages als een onderdeel van leven. Wel een onderdeel dat jouw
leven leuker hoort te maken. Daarom is het belangrijkste dat jij je gaat ontwikkelen in iets
waar jij blij van wordt. Persoonlijk, fysiek, financieel, spiritueel of emotioneel, bij ons ga je
groeien. Leren wat jou motiveert, hoe je naar jouw doelen toe kunt werken en jouw
touwtjes in handen neemt.



Wat bieden we?
● Een stagevergoeding van €300,-
● Trainingen in fysiek en mentale ontwikkeling
● Flexibele werktijden
● Kantoor in Amsterdam-Oost
● Meekijken in een jonge groeiende organisatie
● Sporten tijdens werk
● Een voldoende voor je stage

Meer info?
Wil je meer weten of deze functie?
Mail dan naar gerben@mindthebody.life. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je
op!


