Stage - HBO online marketing en/of communicatie bij 1 Internetmarketing
1 Internetmarketing is op zoek naar een stagiair die mee gaat draaien in het
bedrijf. 1 Internetmarketing is opgericht in 2010 en richt zich op het leveren
van online marketing diensten en het opzetten en verder uitbouwen van eigen
projecten, zoals platvormen.
Dit doen we vanuit de Ideeënfabriek in Uden. Hierbij werken we samen met
andere online specialisten zoals websitebouwers, webdesigners,
tekstschrijvers, fotografen, etc.
Wat mag jij gaan doen?
Onderstaand lijstje geeft een beeld van je werkzaamheden. Maar wij houden
van ondernemende types die zich niet laten belemmeren door lijstjes. Eigen
initiatieven worden zeer gewaardeerd.
-

Schrijven van (web)teksten
Redigeren van bestaande teksten
Contacteren van bedrijven
Plaatsen van content
Updaten en plaatsen van content op de sites
Ondersteuning bij projecten op marketing-communicatieprojecten
Inbrengen van ideeën (deze zou eigenlijk bovenaan mogen staan J)

Herken jij jezelf in het onderstaande?
- Je bent een echte zelfstarter en weet jezelf prima te redden op het
moment het hier de spuigaten uitloopt J
- Je herkent jezelf in de volgende zin: ”Learn by doing”
- Je beheerst de Nederlandse taal
- Het telefonisch of per mail benaderen van bedrijven vind je leuk
- (Basis)kennis van wordpress zou mooi zijn
- (Basis)kennis van een fotobewerkingsprogramma (bv photoshop) zou
fantastisch zijn
Wat hebben wij je te bieden?
- Uiteraard een heleboel gezelligheid
- Een inspirerende werkomgeving: ideeënfabriek in Uden

- Flexibiliteit: je mag maar hoeft niet altijd hier aanwezig te zijn. Vanuit
huis of op een andere locatie werken kan ook. En als je werk of sport in
de middag dan kan dat.
- Kennis! Wil je graag veel leren over het online landschap? Ik kan je veel
vertellen over SEO en de rol van teksten binnen SEO. Maar buiten dit
kunnen we je veel vertellen over online marketing. En als klap op de
vuurpijl: ik vertel je graag, samen met collega-ondernemers, de
onderlinge samenhang tussen verschillende online disciplines zoals
webdesign, websitebouw, hosting, fotografie, etc.
Waar zitten we?
We zijn gevestigd in de ideeënfabriek in Uden. Zoals de naam al aangeeft was
dit een voormalige fabriek die omgetoverd is tot een uniek
bedrijfsverzamelgebouw waar vele bedrijven gevestigd zijn. Veel van deze
bedrijven zijn actief in de digitale wereld.
Verdere details
Vind je het leuk om een stagevergoeding te ontvangen? Ook dat kan! Dit doen
we graag in samenspraak. Overigens, wij vinden je leerdoelen het meest
belangrijke deel van de stage.
Contact
Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Bel 06-45026182 of mail naar
robert@1-internetmarketing.nl

