
Stage opdracht Fitsurance - copywriting

Fitsurance:  Het startpunt voor een vitaal leven

Fitsurance zet data en slimme metingen in voor sport- en leefstijldoelen. Met behulp van
wetenschappelijk onderbouwde en eenvoudig uit te voeren gezondheidschecks krijgen mensen snel
inzicht in hun gezondheid, fitheid en belastbaarheid. Men kan langskomen voor een meting, wij
komen naar groepen groter dan 10 of we zenden een kit waarmee men gemakkelijk thuis kan meten.
Het Fitsurance team analyseert de testresultaten en vertaalt deze naar een praktisch voedings- en
beweegadvies, afgestemd op je persoonlijke situatie, wensen en doelen. Ter ondersteuning
organiseert Fitsurance tevens webinars omtrent gezondheid, bewegen en sport.

Start up met groeiperspectief
Fitsurance is een start-up die ontstaan is vanuit de VU – bewegingswetenschappen. Inmiddels
hebben we meerdere partnerships en partijen/personen die onze diensten afnemen. Doel is om de
komende tijd onze dienstverlening te optimaliseren en verder te groeien. Hierbij richten wij ons op
verschillende marktsegmenten.
Meer informatie over Fitsurance, de diensten en de doelgroepen is te vinden op: www.fitsurance.nl

Fitsurance zoekt een copywriter student!
Wij zijn zo snel mogelijk op zoek naar een communicatie/copywriter student die zich wil richten op
de volgende thema’s/ vraagstukken.

● Meedraaien in Marketing Communicatie team
● Content schrijven voor MarCom
● Het aanspreekpunt voor tekstcreatie
● Uitwerken opdrachten vanuit rest van team
● Zorgen dat alles van Fitsurance er textueel gelikt uit ziet!

De genoemde werkzaamheden en het bijbehorende advies dragen bij aan:
● Een betere naamsbekendheid voor Fitsurance
● Een sterkere content / imago
● Professionaliteit van Fitsurance

Aanvullende werkzaamheden
Graag gaan we ook in gesprek over het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden op het vlak van

● Social Media
● Content development

Wat bieden wij?
- Een toffe start-up cultuur
- Een plekje bij ons op kantoor met wekelijkse lunchen met andere start-ups
- Vrijheid om met eigen input te komen (waar we ook echt naar luisteren!)
- Jong, gedreven en ambitieus team (met meerdere stagiaires en kleine sub-teams)
- We hebben veel ervaring met stagiaires
- Je gaat je bij ons thuis voelen
- Inzichten in je eigen gezondheid
- Team Events

http://www.fitsurance.nl

