
HBO Social media & redactie stage 
 
Wij maken biologische jammies en zoeken een stagiair!  
En wie zijn “wij”? Wij zijn MeoModo en verkopen bio producten onder de merken GreenAge 
en Greeny aan health food stores, groothandels, horeca & foodservice. Alles wat wij maken 
is natuurlijk, fair èn bovendien jammie. Het is onze ambitie om bio bereikbaar te maken voor 
een breder publiek en niet alleen te vertellen hoe gezond bio is voor de koper en de wereld 
om hem heen. We laten juist ook zien wie de boer is die de ingrediënten teelt en wat je met 
onze veelzijdige producten allemaal kunt maken.  
 
En daar hebben we jou bij nodig! Een creatieve & gedreven stagiair die ons op HBO niveau 
ondersteunt om op een originele manier onze boodschap over te brengen via onze websites 
en social media. 
 
Wat ga je doen? 
 

- Onze websites up to date houden met achtergrondverhalen & productinformatie 
- Uitwerken en uitvoeren van de social mediastrategie 
- Bijhouden van social mediakanalen (Instagram, Facebook etc.) 
- Content voor de nieuwsbrief verzamelen en uitwerken 
- Analyseren van web- en social mediastatistieken 

 
Met wie? 
 
Ons team is klein, gemotiveerd en gezellig! Allemaal zijn we dol op (biologisch) eten en 
willen we de kennis over onze boeren, hun gewassen, onze producten en wat je er allemaal 
mee kunt doen, overbrengen op klant & consument. We werken hard en met korte lijnen in 
een informele sfeer. In ons team is ruimte voor professionele & persoonlijke ontwikkeling. 
Verantwoordelijkheidsgevoel en daar naar handelen is daarbij een voorwaarde. 
 
Gaat dit over jou? 
 

- Jij weet alles van social media – hoe & wat je erop zet om precies de juiste 
doelgroepen aan te spreken met de juiste interactie tot gevolg.  

- De stukken die je schrijft, zijn vlot geschreven en boeiend om te lezen – uiteraard in 
correct Nederlands. 

- Naast creatief denken en doen, heb je gevoel voor humor en tempo.  
- Kenmerken die bij jou horen zijn: initiatief nemen en zelfstandig & hard werken, 

enthousiasme en focus, geen 9 tot 5 mentaliteit, commercieel denkend. 
- Kennis van WordPress & Adobe Photoshop is een pré en we gaan er van uit dat je 

goed Engels spreekt & schrijft. 
 
Stage bij:   MeoModo BV in Blaricum 
Vanaf:    per direct 
Minimale stageduur:  3 maanden, full time 
Opleidingsniveau:  HBO / WO 
Vergoeding:   350 euro bruto 


