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Marketing stagiair
Ben jij die gedreven HBO-student die nieuwsgierig is? Soms even verder kijkt dan
de vraagstelling? En zin heeft om kennis te maken met online marketing in de
praktijk?
Jij staat te poppelen om samen met de collega’s van Team F&J aan de slag te
gaan en wil leren!

Pas jij in ons profiel?
Ben jij die enthousiaste marketing stagiair waar wij naar zoeken!
Wij hebben eerst nog wel een aantal punten die we graag aan je voorleggen:
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Sector
Marketing

Werklocatie
Baileystraat 9A, 8013RV, Zwolle,
Overijssel, Nederland

Datum geplaatst
18 juni 2021

Je volgt een studie HBO Communicatie, HBO Commerciële Economie of
soortgelijke opleiding;
En lekker enthousiast is om aan de slag te gaan.
Verder:
Wil je meer leren op het gebied van online marketing?
Steek jij graag je handen uit de mouwen en werk je mee aan het
voorbereiden en uitvoeren van onze online opdrachten en projecten?
Hou je van analyseren, verbeteren en fine-tunen om resultaten verder te
brengen?
Vind je het leuk om creatief bezig te zijn en WordPress websites te voorzien
van de juiste content (website optimalisatie)?
Lijkt het je leuk om social media kanalen te onderhouden?
Vind je het leuk om opdrachten van klanten draaiende te houden?
Kun jij jezelf typeren als gedreven en proactief en zeer creatief?
Heb je zin om tijdens je stage een flinke stap te zetten in je ontwikkeling?
Kun je de meeste vragen met ‘JA’ beantwoorden, dan ben jij wellicht die stagiair die
wij zoeken!

Een uitdagende stageplek.
Goede begeleiding
Een inspirerende omgeving, waarin je jezelf mag zijn
Ervaren, professionele en zeer gezellige collega’s..
Alle ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling, groei en een hoop fun.
Een fatsoenlijke stagevergoeding.

Reageren
Is dit jouw plek JOUW droombaan?
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Mail jouw onweerstaanbare CV, met nog onweerstaanbaardere motivatie naar
Joyce Rademaker joyce@fenj.nl
Inschrijven op deze superleuke job moet je natuurlijk zo snel mogelijk doen, want
we zoeken je al best lang! Vinden wij jouw CV en motivatie overtuigend, dan
nodigen we je uit voor een kennismaking.
** Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, gewoon niet doen! **

Denk jij nu direct aan iemand, waarbij deze stageplek past?
Tweet, like, tag of share er op los!
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