
Vacature Communicatie Stage

Wie zijn wij

Eonics/NIXZ is een snelgroeiend, innovatief IT bedrijf dat volop bezig is met de laatste technieken. We

zijn inmiddels al even van de titel startup af, maar de vibe op ons kantoor geeft nog steeds dit gevoel.

Omdat we ongekend ambitieus zijn, doen we uitdagende en innovatieve projecten en maken onze eigen

software. Jouw commerciële skills komen daar goed van pas!

Wie ben jij

Volg jij op dit moment een opleiding waarin je je commerciële vaardigheden goed gebruikt, zoals het

schrijven van artikelen of het maken van vlogs? Ben je regelmatig te vinden op social media en denk je

graag mee hoe jij de laatste trends in jouw voordeel kunt gebruiken? Wil jij ons helpen onze producten

beter op de kaart te zetten en ben je een echte doener? Dan zoeken wij jou! Ben jij op zoek naar een

avontuurlijke en leerzame tijd? Solliciteer dan voor een commerciële stageplek bij Eonics/NIXZ.

Wat jij doet

Je zult een bijdrage leveren aan de diverse content van onze websites en andere marketing producten.

Zo zijn wij bezig met het maken van diverse blogs en vlogs waar je een aandeel in zult hebben. Je zult

ons goed kunnen helpen met het schrijven van artikelen, handleidingen en scripts voor video’s. Ook kun

je mogelijk helpen met het editen van filmpjes en meedenken aan nieuwe contentplannen.

Wat wij bieden

Eonics is een fantastische plek om je carrière te beginnen. Lees bijvoorbeeld dit interview met Justin,

één van jouw voorgangers bij Eonics. Je werkt in een snelgroeiend, dynamisch bedrijf met veel jonge

mensen van verschillende nationaliteiten. Daarnaast spelen we graag een potje ping pong en

organiseren we leuke evenementen zoals hack nights en andere activiteiten. Ons kantoor zit op het

Bink36 complex, op loopafstand van Den Haag Holland Spoor en Den Haag centraal.

Interesse in deze of een andere stage bij Eonics/NIXZ? Neem contact op via backoffice@eonics.nl of

bel 070-2042342.
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