Communicatie Management
zomer stage
Diamanti Per Tutti maakt – zoals de naam het zegt – diamant juwelen trendy en betaalbaar. Met 15 eigen winkels
in Antwerpen, Hong Kong en China en een 200-tal multibrand klanten van Parijs tot in Tokyo, is DPT aan een razend
tempo aan het groeien.
Daarom zijn we op zoek naar jong talent dat ons kan ondersteunen binnen communicatie management. Ben je
student, gepassioneerd door communicatie en marketing en wil je graag meewerken aan het communicatiebeleid
van een Belgisch modemerk dat internationaal wordt uitgerold? Check! Heb je zin in praktische ervaring in een klein,
maar ambitieus en ervaren team? Check!
What’s in it for you:
 Je staat de community manager bij door het interageren en verder uitbouwen van onze online
community op social media en het uitdenken van campagnes met onze ambassadrices. Samen werken
jullie aan de social content creatie - gaande van de captions, Reels en Spotify Playlists.
 Je stelt (mee) newsletters en direct mail campagnes op binnen #TheDiamondClub via MailChimp.
 Je bouwt mee aan advertentiecampagnes via social media (lnstagram & Facebook} en via andere
kanalen (Google & Affiliate marketing).
 Je doet aan commerciële copywriting: productbeschrijvingen, captions voor social media,
nieuwsbrieven, website en blog.
 Je helpt mee met het creëren van grafische content (zowel online als print) voor instore gebruik en op
onze e-commerce kanalen.
× Je werkt in een hyper dynamische omgeving, hand in hand met het creatieve en marketing team en in
day-to-day contact met het management.
What you’ll bring to the table:









Je hebt al enige ervaring in toegepaste bedrijfscommunicatie (liefst in de modesector).
Je hebt een goede talenkennis - Nederlands op de werkvloer, online copy in English with a dash of that
"Je ne sais quoi". Kennis van het Chinees is uitzonderlijk mooi meegenomen.
Je hebt een 'goede pen' en krijgt een kick van het vinden van een pakkende slogan.
Je bent lichtjes verslaafd aan social media, altijd een Iphone en charger bij de hand.
Je hebt oog voor detail - “Less is more” is style-wise je motto.
Je denkt proactief mee tijdens creatieve brainstormsessies.
Je houdt van mode en hebt een zwak voor juwelen.
Je bent vlot, ambitieus, hands on, georganiseerd en gedisciplineerd - uitdagingen geven je een extra
boost.

Still reading? Begint het stiekem te kriebelen? Mail dan je CV naar laurence@diamantipertutti.com of
edward@diamantipertutti.com

