BUSINESS-MARKETING-STAGE in Frankrijk
(toeristische sector)
Vanaf feb/mrt 2018 voor een periode van 4 à 5 maanden, bedoeld voor:
Studenten met een lichte mate van francofielie, een out-of-the-box instelling en
voldoende kennis van de Franse taal.
Wij bieden een boeiende stageplaats voor een enthousiaste HBO-student die meer wil leren over
ondernemerschap in het algemeen en marketing in het bijzonder. Met daarbij de gelegenheid om je
communicatieve vaardigheden en talenkennis verder te ontwikkelen. En dat in een prachtige
omgeving in Zuidwest Frankrijk bij Domaine la Fontaine, een mooie vakantie-accommodatie.
Om onze businessactiviteiten verder uit te breiden zoeken wij een HBO-student die ons kan helpen
bij het uitvoeren van zeer uiteenlopende werkzaamheden:
- Ontwikkelen van nieuw toeristische product, een keuzepakket aan belevingen en activiteiten in
de regio: France Expérience
- Redactie van nieuwe reisapp (Engels en Nederlands)
- Korte video’s maken
- Marketingcampagnes bedenken voor specifieke doelgroepen (singles, groepen, bruiloften)
- Organiseren blogger/vlogger-weekend of persreis
- Internetmarketing en SEO optimaliseren
- Meedenken over andere, nieuwe business-opportunities
Als je het leuk vindt, kun je af en toe meehelpen bij de dagelijkse bedrijfsvoering van Domaine la
Fontaine, om zo ook een gevoel te krijgen bij de praktijk van het runnen van een toeristisch bedrijf.
Wat wij bieden:
De stage kan deels in Frankrijk en deels vanuit Nederland uitgevoerd worden. Als je in Frankrijk bent,
krijg je een appartementje ter beschikking bij ons op het terrein en vlakbij het zwembad, in een rustig
dorpje gelegen in de Charente-Maritime, niet ver van Bordeaux. We bieden een gezellige omgeving
en er is veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng, maar je ontvangt van ons ook constructieve
begeleiding waar nodig.
Wat wij vragen:
Een enthousiaste, flexibele en zelfstandig werkende student met meer dan gemiddelde interesse in
ondernemerschap in het buitenland, marketing in de toeristische sector, voldoende kennis van de
Franse taal, in bezit van rijbewijs (en bij voorkeur eigen auto) en laptop. Het is ook mogelijk (en
gezellig) om deze stage met z’n tweeën te doen.
Interesse? Stuur je CV met begeleidende mail naar info@domainelafontaine.com.
We kijken uit naar je reactie,
Met vriendelijke groet,

Marc & Jacqueline Receveur

