Stage Vacature:
communicatie&events

The Coffee Quest:
Stagaire Communication & Events
Het bedrijf
The Coffee Quest handelt in ruwe, ongebrande koffie. Wij kopen de
koffiebonen zelf in productie landen in Afrika en Latijns-Amerika, en sturen
deze vervolgens in grote balen per zeecontainer naar Nederland. Vanuit
onze opslag gaat de koffie naar Europese klanten die onze koffie branden,
en verder verkopen. Het verhaal, de mensen achter de koffie, maken
onderdeel uit van de beeldvorming die van belang is voor onze klanten.
Als stagiair ga je aan de slag om onze (potentiële) klanten mee te nemen in
ons enthousiasme over koffie! Elke koffieboer heeft een eigen verhaal wat
zowel persoonlijk, of via andere kanalen wordt gecommuniceerd. Hierbij
zorg je dat onze waardes richting eerlijke handel en transparantie mee
worden genomen. Je zit niet stil en draait mee in de organisatie van
evenementen zoals: beurzen, proeverijen en reizen.
Jouw missie
De stagiaire ‘Communication & Events’, zal zich o.a. bezighouden met de
volgende taken/opdrachten:
1.

2.

3.

4.

Het organiseren en promoten van productpresent
productpresentaties in Binnen &
Buitenland.. The Coffee Quest promoot haar koffies deels tijdens
Buitenland
zogenaamde proeverijen (cuppings). Deze cuppings organiseren we
op verschillende locaties. Denk aan cafés en branderijen binnen
Europa. Jij gaat samen met de verkopers van TCQ promotie
hiervoor doen. In Maart ‘19 starten we een campagne: “Road from
Amsterdam to Berlin”, waarbij we na het Amsterdam Coffee Festival
nog in 9 Europese steden events organiseren.
Ondersteuning
Ondersteuning rondom de
de organisatie en communicatie van grote
koffiebeurzen,
koffiebeurzen, meestal 1 per half jaar. Grote beurzen zijn complexe
evenementen waar logistiek, communicatie en verkoop sterk op
elkaar af moeten worden gestemd, en in een korte tijd een hoog
resultaat behaald moet worden.
Koffiereizen
Koffiereizen:
reizen: We organiseren meerdere koffiereizen per jaar. Hierbij
nodigen we klanten uit om mee te gaan naar koffielanden in Afrika
en Latijns-America, om plantages van dichtbij te zien en
producenten te ontmoeten. Je zal actief richten via Social Media en
andere kanalen, geïnteresseerde branders en baristas te vinden.
Samenwerken in een multidisciplinair en multicultureel team: Bij The
Coffee Quest werk je in een divers team, bestaande uit Nederlands,
Frans, Spaans en Engels sprekende mensen. Je directe collega’s
zitten naast je op kantoor in Amsterdam-Noord, maar je zult ook
contact hebben met onze collega’s en partners in Colombia, en in
andere koffie producerende landen. Engels is over het algemeen
onze voertaal. Je zult 1 begeleider hebben binnen het bedrijf, maar
je werkt met meerdere mensen samen, vaak op meer dan 1 project
tegelijkertijd.

The Coffee Quest
Nieuwendammerdijk 526P
1023 BX Amsterdam
(Het nieuwe kantoor in 2019)
www.thecoffeequest.com
Instagram: thecoffeequest

Wat bieden we jou?
•

Klein team, leuke collega’s en goede koffie!

•

Vanaf Februari ’19, minimaal 5 maanden stage bij een startup die
hard aan de weg timmert.

•

Onderdeel van Amsterdam Roasters Coffee Collective, een nieuwe
hub waar alles te leren valt over koffie.

•

Niet alleen kantoorwerk, maar ook participatie bij events en borrels.

•

Binnen het team kan je een richting te kiezen en specifiek meer te
leren over: 1. Verkoop óf 2. Inkoop/Kwaliteit.

•

Mogelijkheid tot doorgroeien bij succesvolle stage.

Jouw eigenschappen
•

Interesse in de wereld van koffie! Ervaring binnen de koffiesector;
bijvoorbeeld als brander of barista.

•
•

Je bent een sociaal dier, iedereen wil je leren kennen.
Organisatorisch sterk. Je gaat onafhankelijk, flexibel, georganiseerd
te werk.

•

Je hebt HBO werk- en denkvermogen, hoger mag ook.

•

Microsoft Word, Excel en Google Applicaties.

•

Vaardig in gebruik Instagram & Facebook.

•

Engelse taal machtig, zowel mondeling als schriftelijk.

Materialen
Voor deze stage neem je je eigen laptop mee, met de desbetreffende
programma’s al geïnstalleerd. The Coffee Quest heeft een computer
beschikbaar, aangesloten op al onze Social Media Accounts.
Vergoeding
Voor deze stage bieden wij een stagevergoeding van €200 per maand +
reiskostenvergoeding.
Solliciteren?
Voldoe jij aan het profiel en kom je graag in aanmerking? Stuur je CV +
Motivatie (pdf) vóór 1 Januari 2019 naar office@thecoffeequest.com.

