MARKETING-COMMUNICATIE STAGE BIJ INNOVATIEF DRONE BEDRIJF

Help je mee onze droom te realiseren?
Onze droom is dat in alle kassen, waar dan ook ter wereld, onze drones helpen om elke
individuele plant te digitaliseren. Meer informatie over plantengroei maakt een nog duurzamere
teelt mogelijk.
Corvus Drones is een startup en heeft een volledig automatisch vliegende drone ontwikkeld.
Telers van allerlei gewassen over de gehele wereld zijn de doelgroep van Corvus. Zij gebruiken
de drone om in kassen opnames (data-collectie) van gewassen te maken. Slimme artificial
intelligence software zet deze gegevens om in zinvolle informatie over de gewassen, zoals groei
of ziekte. Dat is echt uniek!
Op dit moment werken de Corvus developers keihard aan de ontwikkeling van de drone en in
2021 start de verkoop. Daarom is het belangrijk de marketing voorbereidingen tijdig te starten. Je
werkt mee in de volle breedte aan deze voorbereidingen. Veel nadruk ligt op digital marketing.
Het is belangrijk dat je nieuwsgierig bent, wat gevoel voor technologie hebt en je handen uit de
mouwen wilt steken.

Aan welke activiteiten werk jij mee?
•
•
•
•

Social media: Van 300 naar 3000 Linkedin volgers
PR: Maandelijks een gave customer case publiceren
Onderzoek: Doelgroepen wereldwijd in kaart brengen en opzetten CRM aanpak
Marketing: Gave campagne bedenken om het ultieme klantgevoel te bereiken

Wat wij bieden
•
•
•
•

Een superleuke ervaring in een jong en betrokken team
Begeleiding door de co-founder van Corvus met een stevige marketingervaring
Relaxte werkomgeving op de Roots Innovation Hub in Ede
Veel ruimte voor eigen inbreng en vrijheid

Wat wij vragen
•
•
•

Je dient ingeschreven te staan bij een hbo- of wo-opleiding (laatste 1-2 studiejaren) zoals
studierichting commerciële economie, communicatie, marketing,
communication&multimedia design, agri business, international business of bedrijfskunde
Je bent nieuwsgierig, leergierig en weet van aanpakken
Je bent vanaf begin 2021 beschikbaar

Extra informatie
•
•
•
•
•

Plaats: Ede, vlakbij station Ede-Wageningen
Werkuren per week: 32 – 40
Vergoeding: 300-500 euro per maand plus reiskosten
Website: https://www.corvusdrones.eu
Contactpersoon: Frans-Peter Dechering: frans-peter@corvusdrones.eu

