
THE SOCIAL HANDSHAKE

WE’RE HIRING!

Wat ga je doen: 

o Je ondersteunt onze Head of Engagement in content creatie en communicatie-uitingen: presentaties, templates, video’s,
website, nieuwsbrieven, blogs, factsheets, Social Media etc. 
o Je ondersteunt de doorontwikkeling van de huisstijl en branding als onderdeel van het marketingteam
o Je denkt mee over een Social Media strategie en voert deze ook uit
o Je komt met ideeën om onze online marketing te verbeteren (bijv. conversie, google ads.)
o Je werkt mee aan het enthousiasmeren van deelnemers aan LoonGift d.m.v. verschillende interventies
o Je werkt nauw samen met het team om The Social Handshake en LoonGift professioneel neer te zetten in Nederland

Wie zoeken wij: 

o Je hebt affiniteit met sociaal ondernemen en gedragsbeïnvloeding
o HBO/WO werk- en denkniveau, richting: Communicatie, Marketing, Grafische Vormgeving, Journalistiek o.i.d.
o Je beheerst Nederlands en Engels vloeiend in woord en schrift
o Je bent proactief, zelfstandig, weet van aanpakken, werkt goed samen en maakt makkelijk contact
o Je hebt capaciteiten in InDesign, Photoshop, Webdesign, PowerPoint, Video content creatie en Social Media
o Pré: Stage-/werkervaring in Marketing & Communicatie 

Wat bieden wij: 

o Inspirerende werkomgeving bij een start-up met een gedreven team en ruimte voor initiatief
o Je draagt bij aan een betere wereld en werkt samen met professionals en wereldverbeteraars 
o Een groot netwerk op het snijvlak van social enterprises, bedrijfsleven en goede doelen
o Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing 
o Een geweldige werkplek bij SDG House Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam
o Stageperiode van 4-6 maanden, met een voorkeur voor 6 maanden. Startdatum in overleg
o De stagevergoeding op fulltime basis bedraagt €300,- (4 dagen per week is mogelijk)

Stagiair(e) Communicatie & Engagement
Ben jij een creatieve wereldverbeteraar met oog voor beeldgebruik en vormgeving, 

een vlotte pen, en op zoek naar een stage? Lees dan verder!

Over The Social Handshake 

The Social Handshake is een fintech start-up in Amsterdam die goed doen makkelijk maakt. Goed doen zit in onze natuur. Als 
we ontbossing, armoede of dierenleed zien, willen we iets doen! Maar waar begin je? Vaak komt het er niet van. Dat is onbenut 
potentieel voor een meer duurzame en sociale wereld…

Daarom hebben we The Social Handshake opgezet. Wij bieden LoonGift aan. Met LoonGift steun je direct vanaf je salaris 
goede doelen waar jij om geeft. Vaak ook nog met belastingvoordeel. Voor werkgevers zijn er bovendien grote voordelen, 
bijvoorbeeld op het gebied van employee engagement. Zo maken we samen met werkgevers, medewerkers en goede doelen 
méér impact.

Interesse? Stuur een mail met je motivatie en cv voor 21 mei 2021 naar 
mareike@thesocialhandshake.com  of bel voor vragen naar 06-18566781.


