Afstudeerstage

Gezocht: enthousiaste online marketing stagiair 38u p/w

Ben jij 3e of 4e-jaars HBO student met een afstudeerrichting online marketing en ben je opzoek naar een uitdagende
en leerzame afstudeerstage? En wil je daarnaast ook nog 1 of twee dagen meewerken aan de meest uiteenlopende
campagnes en online marketingactiviteiten voor klanten zoals Brunotti, XS4ALL, Diabetes Vereniging Nederland en
Jumba? Dan hebben wij dé stage voor je!
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!

Een leuk feitje arrow-right een aantal van onze medewerkers zijn ooit bij ons begonnen als stagiair!
Wie zoeken wij?
||
3/4-jaars HBO student in de richting van Marketing / Online marketing
||
Leergierige en proactieve houding
||
Je hebt affiniteit met Online Marketing en tools als Google Analytics en Google Ads
||
Je bent woonachtig in de provincie Utrecht
||
Gevoel voor cijfers en een analytisch vermogen
Wat bieden wij jou?
||
De mogelijkheid om 3 dagen aan je scriptie te werken
||
Enthousiaste en gezellig werksfeer
||
Alle hulp voor je scriptie die je maar nodig hebt
||
Fijne werkplek en flexibele werktijden
||
Een interessante stagevergoeding
||
Uitzicht op een vast contract met doorgroei mogelijkheden
||
Mogelijkheden om je te ontwikkelen tot online marketing Professional
Wat ga je doen?
Samen bedenken we een uitdagend en passend afstudeeronderwerp. Daar zul je drie dagen per week mee aan de
slag gaan. Daarnaast ga je jezelf 2 dagen per week ontwikkelen als Allround Online Marketeer.
Je zult ontdekken wat het vak inhoudt en waar jouw ambities liggen. Samen werken we namelijk wekelijks aan de
doelen die we samen met jou hebben opgesteld. Zo krijg je de mogelijk om alles te leren over Google Adwords, Social
Advertising, Zoekmachine Optimalisatie, CRO en Webshops.

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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