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WANTED: STUDENT COMMUNICATIE & MARKETING

12 - 20 uur / week

Ubike, een Brusselse scale-up van een vijftiental zeer gemotiveerde mensen, moet absoluut zijn team vervolledigen. En snel!
Onze fietsleasing is gericht op bedrijven van elke omvang in België en Luxemburg. Fietsleasing zit in de lift. Elke dag kan je een
enorme impact maken.
En behalve duurzaam, zorgt deze manier van transport :
- voor een gevoel van geluk en vrijheid!
- financieel voordeel dankzij de ondersteuning door de wetgeving die het personeel van onze klanten toestaat een (elektrische) fiets
te financieren door een deel van hun brutosalaris te gebruiken.
Onze missie bij Ubike: veel meer zijn dan een simpel leasebedrijf.
Om te innoveren, om een impact te hebben, om verder vooruit te zien: word onze ontbrekende schakel en sluit je nu bij ons aan om
samen aan deze vooruitgang bij te dragen.
Naar wie zijn we op zoek?
Als u een student bent of iemand die zich beschikbaar kan stellen voor 12 tot 20 uur per week gedurende enkele maanden
Als je graag communiceert en manieren voorstelt om een aanbod vooruit te helpen en situaties op te lossen
Als je dorst om te leren een echte drijfveer is,
Als veelzijdigheid je aantrekt,
Dan moeten we je meteen ontmoeten!
Meer concreet, je moet houden van:
- contact, zoals met onze klanten, met hun werknemers en met de onafhankelijke fietsenwinkels die deel uitmaken van ons netwerk
van 500 Ushops
- alle soorten evenementen en acties op het terrein
- de digitale hulpmiddelen van vandaag en wat ze kunnen doen.
Je gaat nauwe samenwerking met onze marketing manager onze community onderhouden, brainstormen naar creatieve ideeën, …
Aangezien deze Nederlandstalig is en goed Frans spreekt, ben jij idealiter het tegenovergestelde.

In een paar woorden: Ubike wil “knallen” met mensen die bergen willen verzetten!
Deel uw ideeën: u zult gehoord worden. En we zullen het laten gebeuren, geheel of gedeeltelijk.
Wat eerdere ervaring in zaken betreft, die heb je niet nodig. Maar als je weet dat je liever lui dan moe bent, doe ons dan een plezier en
reageer niet ;O)

Contact
Stuur ons uw interesse naar koen@ubike.be en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

