Uitdagende online marketing stage hartje Amsterdam
Wil jij een stage waarbij je voornamelijk leert het kopieerapparaat te bedienen? Zoek dan gerust
verder! Ben je op zoek naar een uitdagende en leerzame stageplaats? Dan is dit een unieke kans!
Met de kennis en ervaring van online marketing die je bij ons opdoet, ligt de wereld voor je open.
Wil jij stage lopen in hartje Amsterdam, aan de Herengracht in de 'gouden bocht'? Wil je meer leren
over de meest gevraagde skills op het gebied van (online) marketing vandaag de dag? Dan hebben
wij bij CVmaker een stageplek voor jou! Wij gaan jouw carrière kickstarten met kennis van en
ervaring met onder andere;
•
•
•
•
•

SEO
SEA
Affiliate marketing
Google Analytics
Social Media

Je loopt stage bij een jong, fris, creatief en snel groeiend internationaal georiënteerd internetbedrijf.
We bieden verschillende online diensten aan voor de arbeidsmarkt waarmee we werkzoekende
helpen bij het vinden van hun droombaan. Als stagiair zal je voornamelijk bezig zijn met het
ondersteunen van de marketing activiteiten en het opzetten van nieuwe samenwerkingen.
Je komt te werken in een jong team, met diverse nationaliteiten. De werksfeer is open en informeel.
Er wordt goed voor je gezorgd met dagelijks een verse lunch en mogelijkheid om deel te nemen aan
leuke activiteiten.

Werkzaamheden
•
•
•
•

Zoekwoord onderzoek
Copy writing
Marktonderzoek
Linkbuilding

Gewenste profiel
•
•
•
•

Gemotiveerde, professionele werkhouding
Kennis van of affiniteit met (online) marketing
Initiatief nemen en zelfstandig kunnen werken
Een pré als je naast Nederlands, ook één of meerdere van de volgende talen beheerst;
Turks, Frans, Duits, Pools, Spaans of Italiaans

Wat bieden wij?
•
•
•

Bovengemiddelde stagevergoeding; €500,Gezellige werkplek hartje Amsterdam
Mogelijkheid tot vaste aanstelling

Kortweg een leerzame stage met een uitstekende stagevergoeding! Ben jij de geschikte kandidaat?
Overtuig ons!
Interesse? Stuur een mail naar; support@cvmaker.nl

