Afstudeerstage

Gezocht: Front-end development & design stagiair
38u p/w
Ben jij 3e of 4e-jaars HBO student aan de opleiding in Communicatie & Multimedia Design, Digitale Media &
Communicatie of vergelijkbaar en ben je op zoek naar een uitdagende en leerzame meewerk- of afstudeerstage? Wil
je werken voor uiteenlopende klanten als DVN, Brunotti, Dokter.nl en XS4ALL? Dan hebben wij dé stage voor jou!
Wie zijn wij?
Wij zijn Prodos Online marketing, een jong en energiek bedrijf uit Den Dolder. Dagelijks werken wij met een team van
10 online marketingspecialisten en developers aan de meest uiteenlopende projecten. Wat ons uniek maakt is de
performance aanpak. Zo werken wij voor klanten op basis van No cure No Pay. Dat wil zeggen dat wij dagelijks ons
uiterste best doen om het maximale voor de klant te behalen, want dat betekent voor ons groei!
Prodos biedt naast online marketing diensten ook development en design aan. Dit is van grote toegevoegde waarde
om snel te kunnen schakelen als het gaat om conversieoptimalisaties. Daarnaast kunnen we ook totaaloplossingen
bieden. We creëren de website en zorgen vervolgens met goede online campagnes voor het gewenste resultaat.

Een leuk feitje arrow-right een aantal van onze medewerkers zijn ooit bij ons begonnen als stagiair!
Wat ga je doen?
Tijdens je stage bij Prodos houd jij je bezig met het ontwerpen, optimaliseren en ontwikkelen van nieuwe
gebruiksvriendelijke webapplicaties voor nieuwe en bestaande klanten.
Je werkt nauw samen met een jong team van ervaren online specialisten om websites van klanten te verbeteren en
ze te helpen groeien. Je wordt aangemoedigd om zelf creatieve oplossingen aan te dragen en krijgt de ruimte om te
werken aan je persoonlijke competenties.
Wie zoeken wij?
||
HBO werk- en denkniveau
||
Beschikbaar per augustus / september 2019 voor een minimale periode van 4 maanden, bij voorkeur langer
||
Beschikbaarheid van 4 of 5 dagen per week
||
Bij voorkeur een opleiding in communicatie & multimedia design, Digitale Communicatie of vergelijkbaar
||
Ervaren in: HTML & CSS, Photoshop, Wordpress. InDesign en Illustrator is een pré
We hopen dat je ons iets kan laten zien van jouw werk, bijvoorbeeld recente projecten
Wat bieden wij jou?
||
Kom in aanraking met verschillende e-commerce systemen zoals Shopify, Magento, WooCommerce
||
Leer veel van verschillende technieken die wij gebruiken voor het maken van websites (GIT, PHP, etc)
||
Leer van ervaren online specialisten om websites te maken die daadwerkelijk zichtbaar resultaat opleveren
||
Werken voor een breed scala aan websites, van online fashion retailers tot forums over gezondheid
||
Veel verantwoordelijkheid en eigen inbreng
||
Marktconforme stagevergoeding
||
Daag ons uit in het Prodos pokertoernooi
||
Verdien d.m.v. jouw stage een baan bij Prodos

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vooral een bericht met je motivatie en CV naar levi@prodos.nl,
dan nodigen wij je uit voor een kop koffie!
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