Wat doe jij?
Als stagiair (online) marketing/communicatie krijg je
inzicht in het complete bedrijfsproces van Keukenloods.nl.
Er zijn voldoende onderwerpen binnen onze organisatie
waar je een interessant onderzoek over kunt schrijven. De
kant die je op wilt gaan kunnen we gezamenlijk bepalen.
Je maakt een doelgroepenonderzoek en we zijn benieuwd

Stagiair (online)
marketing/communicatie

naar alle analyses en jouw visie op onze bedrijfsvoering en
strategie. Je krijgt voldoende tijd voor je studieopdracht.
Naast je opdracht ben je mede-verantwoordelijk voor
het schrijven van creatieve en aantrekkelijke content
voor onze website met als doel meer relevant bezoek.
Deze content kan uiteenlopen van algemene teksten tot
product content gericht op SEO. Wij begeleiden je tijdens
je stage en leren je meer over content schrijven, SEO en

Ben je op zoek naar een stageplek
met flexibele werktijden waarvan je
ongeveer 2 dagen op kantoor bent
en je de overige dagen thuis werkt?

data analyse. Je maakt als stagiair een volledig onderdeel

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze stagiair met
passie voor schrijven!

Marketingtaken die jij bij ons kunt verwachten:

uit van ons enthousiaste marketing team. Wil je marketing
ervaring opdoen en meer leren over het schrijven van
content en SEO? Grijp nu je kans!

- Social media (schrijven van blogs, verzinnen van
creatieve posts, reageren op reacties etc).
- Huidige content op de webshops verbeteren door de
content uit te bereiden en meer visuals te plaatsen.
- Wijzigingen doorvoeren op de webshops. Bijv. acties
plaatsen op de verschillende websites.
- Het schrijven van SEO-teksten (onder begeleiding van
onze SEO-specialist).
-Tools beheren voor interne communicatie (onze APP).

Om in aanmerking te komen voor deze functie, voldoe je aan de volgende eisen:
- Je bent communicatief sterk en creatief.
- Je bent ondernemend en kunt goed zelfstandig werken.
- Je wilt meedenken in de organisatie.

- Je hebt ervaring met Photoshop en/of Indesign.
- Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend.

Wat krijg je er voor terug:

Solliciteren:

Natuurlijk ontvang je een passende vergoeding (in overleg).

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je CV

Daarnaast werk je in een flexibele werkomgeving en kom je

en motivatie naar vacature@keukenmagazijn.nl t.a.v.

terecht in een ambitieus ( jong) marketingteam in Opmeer.

Chantal Tavenier.

Aangezien de functie veel aspecten van e-commerce raakt, kun
je je nog in veel richtingen verder ontwikkelen.

(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst).

