internship
in craft beer

About Free Beer Co.
Founded almost 4 years ago in The Hague, Free Beer Co. has since established itself as one of the best craft beer
stores in the region. The store focuses on two main products: a hand curated selection of bottled/canned craft beers
from around the world, and our signature product, Growlers. Growlers are a sustainable way of enjoying fresh craft
beer, poured directly from the keg for takeaway. Typically they are 1 or 2 Liter glass bottles which customers refill with
a weekly changing selection of draft beer. After an overwhelmingly successful adaptation to the Corona lockdownperiod the owner and founder Josh Gregg is now considering various ways of expanding business.

assignment
We are looking for a student who can help us think about
what our next step should be to reach our new and existing
markets. The assignment involves a research and is open to any
innovative concepts to increase revenue. This could include
expanding our service range or an engaging way to reach
potential markets. Examples we’re considering are; a weekly
subscription model, pop-up store, social media campaigns, and
exciting stunts and events. We expect a well-structured method
of approach and research, resulting in an implementable
solution to achieve our goal. Key elements to keep in mind

Work environment
• Various activities in a young company
• Different working spaces
• Continuous regular contact with
a supervisor about progress
• A results-oriented environment;
• Interaction with other employees
of Free Beer Co
• Monthly internship compensation
is applicable

with this assignment are time, budget and feasibility.

Ideal Candidate
• An energetic HBO (Applied Sciences) student, with a relevant HBO
studies and affinity for entrepreneuring… and craft beer!
• Preferably one of the following studies: Ondernemerschap &
Retailmanagement, Creative Marketing & Sales, Creative Business,
Business Innovation of bedrijfskunde*
• Adaptable attitude towards a changing organisation;
• An outgoing and enthusiastic personality, adaptable, with an ability to
work independently with a hands-on approach
• Someone who can work and communicate with different types of people
• Available 4-5 days a week for a period of 5-6 months starting September
• Fluent speaking and writing in English and Dutch
• An interest in Craft Beer is an asset, but not a requirement…
we’ll show you the way!

c r a f t b e e r l i b e r at i o n
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I nte r este d?
Send your CV + motivation letter
to: michiel@freebeerco.com
We look forward to your application.
* if your studies is not amongst the studies listed,
but you’re confident this is your kind of assignment…
Send us your motivation anyway!

P R I N S E S T R A AT 59, D E N h a ag

vette stage
in craft beer

Over Free Beer Co.
Opgericht bijna vier jaar geleden in Den Haag en nu gevestigd als een van de beste craft beer winkels in de
omgeving. De winkel focust hoofdzakelijk op twee producten: een unieke zorgvuldig samengestelde selectie van
craft beers van over de hele wereld, en ons (meest) unieke product, Growlers. Growlers zijn een duurzame manier
om van vers craft beer te genieten, rechtstreeks getapt uit het fust om mee te nemen. Deze zijn beschikbaar in 1 of
2 liter flessen welke klante kunnen navullen met de wekelijks wisselende seletie aan craft beer. Na een succesvolle
aanpassing van de gang van zaken op de Corona lockdown-periode is de eigenaar en oprichter Josh Gregg aan
het nadenken over verschillende mogelijkheden om uit te breiden.

o p d rac h t
Wij zijn op zoek naar een student die ons kan helpen door mee te
denken over onze volgende stap om onze nieuwe en bestaande
markten te bereiken. De opdracht omvat onderzoek en is open
voor allerlei innovatieve concepten om omzet te verhogen.
Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het uitbreiden van onze
producten en diensten of het aangaan van nieuwe manieren om
een potentiële markt te bereiken. Voorbeelden van wat we nu
overwegen zijn; een lidmaatschap model, het openen van een
pop-up locatie, een social media campagne of bijvoorbeeld
het werken met enerverende events of stunts. Wij verwachten een
gestructureerd plan van aanpak en onderzoek welke uiteindelijk
resulteren in een implementeerbare oplossing om ons doel te
bereiken. Belangrijke elementen hier bij om rekening mee te
houden zijn tijd, budget en haalbaarheid.

Je werkomgeving
• Diverse werkzaamheden in een
jong bedrijf
• Verschillende werkplekken
• Doorgaand contact met
bedrijfsbegeleider over voortgang
• Resultaat gerichte werkomgeving
• Interactie contact met andere
werknemers van Free Beer Co
• Maandelijkse stagevergoeding is
van toepassing

•
Ideale Stagiair
• Een energieke hbo student met relevante hbo studie en affiniteit voor
ondernemerschap
• Bij voorkeur uit de studierichtingen: Ondernemerschap &
Retailmanagement, Creative Marketing & Sales, Creative Business,
Business Innovation of bedrijfskunde*
• Flexibele houding tegenover veranderingen in de organisatie

• interesse?

• Enthousiaste ‘outgoing’ persoonlijkheid die zelfstandig en hands-on aan
de slag gaat

Stuur jouw CV + motivatie naar
michiel@freebeerco.com
Kijk uit naar jouw reactie.

• Iemand die met verschillende mensen kan werken en makkelijk is in de
communicatie
• Beschikbaar 4-5 dagen in de week, voor een periode van 5-6 maanden
startend in september
• Vloeiend in Nederlandse en Engelse taal, zowel sprekend als schrijvend

c r a f t b e e r l i b e r at i o n
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* Mocht jouw studie hier niet tussen staan maar is
deze opdracht echt wat voor jou? Reageer dan
alsnog met jouw specifieke motivatie!
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