STAGE
ONLINE MARKETING
Ben jij creatief en heb je een goed gevoel voor marketing en online content? Ben jij sterk in social media
en schrijf je gemakkelijk en foutloos? Ben je oplossingsgericht en kun je snel schakelen? Dan zijn we op
zoek naar jou!
Wat ga je doen?
• Je gaat aan de slag met het schrijven van content voor onze social media en website.
• Je gaat aan de slag met het creëren van visuele content: video en fotografie.
• Je werkt mee aan het verbeteren van de SEO-, SEA-, social media- en emailmarketingstrategie.
• Je helpt mee met het opzetten van Adwords- en social mediacampagnes.
• Je analyseert relevante data (bijvoorbeeld de impact van onze nieuwsbrief, posts, blogs, campagnes,
etc.)
• Je eigen opdracht: in overleg vormen we jouw eigen stage-opdracht.
• Niet geheel onbelangrijk: je levert een significante bijdrage aan het in standhouden van onze
vrijdagmiddagborrel en de ‘plezier werkt’ sfeer binnen ons team.
• Binnen deze stage krijg je veel verantwoordelijkheid om bovenstaande opdrachten samen met ons tot
een succes te maken. Daarnaast bieden wij alle ruimte voor eigen inbreng van ideeën om nieuwe kansen
te benutten.
Wie ben jij?
• Jij bent een HBO/WO student in de eindfase van zijn studie Communicatie, Commerciële Economie,
Bedrijfskunde of een vergelijkbare studie;
• Je bent ondernemend en hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
• Je bent nieuwsgierig en creatief op jouw eigen manier;
• Je schrijft goed en foutloos;
• Ervaring met Photoshop, Indesign, Google Analytics en contentmarketing is een pré;
• Je bent liefst in ieder geval 5 maanden beschikbaar
Wat bieden wij?
• Een leeromgeving waarbij werkplezier en persoonlijke ontwikkeling voorop staan;
• Een marktconforme stagevergoeding;
• Een heerlijke werkspot aan de gracht in Amsterdam op 8 minuten lopen van Centraal station;
• Persoonlijke stagebegeleiding van een van onze Learning Consultants
• Je krijgt waar mogelijk ruimte om jezelf ook op andere vlakken te ontwikkelen; bv door het bijwonen van
onze trainingen, het schrijven van artikelen of een ander initiatief dat je zelf opstart;
Wie zijn wij?
Wij verzorgen maatwerk leeroplossingen, trainingen, talks, teamdagen, praktijk challenges en out of the
box leerconcepten. Zowel open inschrijving als incompany. Onze producten worden los ingezet of als
bouwstenen van een leertraject. Bij een organisatieverandering, een ontwikkeltraject, op een event of
teamdag.
Onze visie
Wij zijn ervan overtuigd dat Plezier Werkt. Deze visie koppelen wij aan wetenschappelijke inzichten
over geluk. Want geluk is bepalend voor succes. De drie fundamentele behoeften voor werkgeluk zijn
onderlinge verbinding, competentie en autonomie. Met alles dat wij doen, dragen we hieraan bij.
Enthousiast?
Stuur je CV en motivatie naar: toonvanwelsem@jobtraining.nl
Voor vragen bel: 020 423 0603

