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Stage Online Marketing
Even helemaal klaar met studeren?
Dat begrijpen wij heel goed! Daarom trekken we je graag even uit die
schoolbanken om kennis te maken met een wereld van constante
verandering. Hier is elke dag anders en daarom nooit saai.
Heb jij affiniteit met online marketing en wil je stagelopen binnen een jong en
ambitieus team? Dan hebben wij de perfecte stageplek voor jou! Bij ons ben je
niet de stagiair die de koffie haalt, maar ben je onderdeel van het team waarin
jouw eigen mening en initiatief gewaardeerd wordt.

Soort dienstverband
Ben jij gek op online marketing?
Barst jij van de creatieve ideeën en
weet je van aanpakken? Wij
zoeken een enthousiasteling die
ons online marketing team komt
ondersteunen.

Wat ga je doen?
Meewerken aan de ontwikkeling van campagnes voor klanten
Bedenken en creëren van social media posts en nieuwsbrieven
Analyses maken met behulp van Google Analytics
SEO
SEA

Wij zoeken een online topper
Iemand met HBO werk- en denkniveau
Een 2e, 3e of 4e jaars student(e)
Iemand met een marketing gerichte opleiding
Een echte teamplayer

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

Wij zijn Fosby!
Je komt terecht in een jong team, waar ambitie het sleutelwoord is. We zijn
allemaal gek op resultaat en werken daarom gedreven aan het succes van onze
klanten. Fosby is een snel groeiende, innovatieve organisatie. Wij bieden je een
werkomgeving waarin met bevlogenheid, toewijding en creativiteit wordt gewerkt.
Nieuwe ontwikkelingen worden door ons met open armen ontvangen. Wij
verwachten dan ook dat jij de mogelijkheden en kansen die hier uit voortvloeien
met beide handen aangrijpt en eigen maakt.

Interesse?
Vul het formulier in om direct te solliciteren. Of bel Jeroen de Koning op

Fosby

Online Marketeers die records breken!
https://fosby.nl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

06-10419059 voor meer informatie. Mailen kan ook op: jeroen@fosby.nl
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