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Fosby Online Marketing
https://fosby.nl/meewerk-stage-seo/

(Meewerk) Stage SEO
Van de schoolbanken naar het echte werk
Als Stagiair SEO beland je in een jong en enthousiast online
marketingteam, bestaande uit een gezellige groep marketingoeroes. Samen
met de Google Ads specialisten duik je in de wereld die Google heet en
probeer die felbegeerde topposities in Google te bemachtigen. Het is een
pre als je een eigen site hebt of al ergens anders SEO-ervaring hebt
opgedaan. Ben jij de analytische student met een passie voor online
marketing? Dan zijn we reuze benieuwd naar jouw ideeën!

Soort dienstverband
Samen met de Google Ads
specialisten duik je in de wereld die
Google heet en probeer die
felbegeerde topposities in Google
te bemachtigen.

Wat ga je doen?
Je inleven in een potentiële klant op basis van zoekgedrag
Onderzoeken van rankings en data
Met het SEO team sparren over mogelijkheden voor betere posities
Resultaten meten en delen
Het gat in de markt vinden?!

Wij zoeken een SEO topper
Minimaal HBO werk- en denkniveau (in de richting van Marketing,
Commerciële Economie, Digitale Media of (Digitale) Communicatie of
vergelijkbare opleidingen)
Affiniteit met online marketing
Goede communicatieve vaardigheden
Je bent communicatief vaardig en hebt een goede beheersing van de
Nederlandse taal in woord en schrift
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je hebt een positieve mindset, bent leergierig en nieuwsgierig
Ervaring met online marketing en SEO is een pré

Wij bieden:
Een leuke stagevergoeding die je rechtstreeks naar de kroeg kunt
brengen
Gratis uitgebreide lunch boordevol vitamientjes
De mogelijkheid tot het behalen van de officiële Google certificeringen
Trainingen volgen op het hoofdkantoor van Google
Meedraaien in ons gezellige en ambitieuze team
De dagelijkse Flipperkast en Tafelvoetbal Contest om klokslag 13 uur

Interesse?
Vul het formulier in om direct te solliciteren. Of bel Jeroen de Koning op
06-10419059 voor meer informatie. Mailen kan ook op: jdkoning@fosby.nl
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