Fosby Online Marketing
https://fosby.nl/social-media-marketing-stage/

Fosby zoekt:

Employment Type

Gave projecten hebben we. Net als leuke opdrachtgevers. Nu nog wat extra
ondersteuning erbij! Want dan zijn we helemaal blij!

Houd jij elke dag je Instagram
Story up-to-date? Kijk jij de hele
dag door naar de nieuwste vlogs
op YouTube, heb jij een goed
gevoel voor schrijven en kun je
analytisch denken? Dan is deze
stage echt iets voor jou!

Houd jij elke dag je Instagram Story up-to-date? Kijk jij de hele dag door
naar de nieuwste vlogs op YouTube, heb jij een goed gevoel voor schrijven
en kun je analytisch denken? Dan is Fosby op zoek naar jou! Interesse?
Lees snel de vacature van Social Media Marketing Stage bij Fosby.
Het online marketing team van Fosby is op zoek naar een enthousiaste,
organisatorisch en out-of-the-box denkende stagiaire voor: Social Media! Je
neemt deel aan een jong & ambitieus team en zal veel samenwerken met andere
online markteers om toffe content te creëren voor op Facebook, Instagram,
LinkedIn en Pinterest.

Aan de slag bij Fosby betekent:
Helemaal los gaan!
Je houdt je dagelijks bezig met de invulling en content voor onze
opdrachtgevers
Je bepaalt, in overleg met je begeleider, de planning voor socials
Inrichten van betaalde campagnes op onder andere Facebook, Instagram,
LinkedIn en Pinterest
Analyseren en doorlopend optimaliseren van de campagneresultaten,
denk aan A/B testen
Maken van rapportages en klanten advies geven over hoe het nóg beter
kan

Fosby zoekt:
Match made in heaven?
Een social minded persoon, je leeft op social media. Je houdt ervan, je
haat het soms, maar je weet alles en mist niets
Een schrijftalent met scherpe pen. Schrijven is zeg maar echt jouw ding
Je volgt momenteel een HBO of WO – studie
Je durft te zeggen: “Hey jongens dit gaat niet werken”
Je durft ook te zeggen: “En als we het nou eens helemaal anders doen?”
Je bent ambitieus en niet bang voor een beetje verantwoordelijkheid
In geval van scriptie de mogelijkheid om minimaal 3-4 dagen mee te
werken

Wat bieden wij?
Een kans om (omringt door online marketing specialisten) de fijne
kneepjes van het vak te leren
Gezellige werksfeer met jonge mensen
Stagevergoeding
Werkplek inclusief laptop

Sounds like you?
We staan te popelen om je te leren kennen. Reageer op onze vacature en we
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nemen zo snel mogelijk contact met je op!
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