Ben je op zoek naar een uitdagende en leerzame marketing- en communicatiestage tijdens je opleiding? In een jong bedrijf
waarin je veel mogelijkheden krijgt om je te ontwikkelen? Wij hebben de perfecte stage voor jonge marketeers die alle soorten
marketing interessant vinden en diversiteit in hun werkzaamheden zoeken.
Om ons team te komen versterken zijn we op zoek naar een gemotiveerde:

Stagiair(e) (online) Marketing en Communicatie
JIJ:
Wat ga je doen als stagiair(e)?

Als stagiair (online) marketing en communicatie ondersteun je de marketeer bij het opzetten en uitvoeren van alle online
marketing. Samen met onze online marketeer ga jij via verschillende marketingkanalen, en met diverse marketingmiddelen, op
zoek naar onze belangrijkste doelgroep - aanbieders van vacatures en werkzoekenden in de specifieke branches.
Daarnaast werk je mee aan de (online) branding en positionering van onze merknamen. Een stage bij ons betekent dan ook dat je
niet specialiseert op een onderdeel binnen marketing, bij ons word je een allround marketeer.

Jij bent bekend met...
Als stagiair (online) marketing en communicatie ben je bekend met:
•
•
•
•
•

Social Media (Facebook, Twitter & LinkedIn)
Het schrijven van wervende webteksten voor o.a. landingspagina’s en nieuwsbrieven
E-mail marketing
Het analyseren van resultaten
Kennis van SEO en SEA is een pre

Wij:
Wie zijn wij?
Wij beheren, ontwikkelen en optimaliseren en beheren de websites TimmermanVacature.nl, SchilderVacature.nl en
GawaloVacature.nl. Via deze websites vinden werkzoekenden het grootste aanbod van vacatures in hun specifieke sector.
Tegelijkertijd vinden werkgevers hier de meeste cv’s van vakbekwaam personeel in hun regio.
Zoals je misschien wel weet is het op dit moment lastig om aan personeel in de bouw te komen. Wij zijn dan ook constant
op zoek naar nieuwe manieren om kandidaten te werven en meer cv’s op de website te krijgen. We breiden onze
marketingplatformen uit en verbreden onze doelgroep. Zo zijn we niet alleen op zoek naar ervaren vakmensen, maar helpen wij
ook jongeren bij het vinden van een leerwerkplek.
Wij beheren alle content voor deze websites en hebben daarvoor ook veel contact met de doelgroep. Gezamenlijk hebben de
websites ruim 9000 ingeschreven bedrijven en 30.000 ingeschreven werknemers. Per week zijn er ruim 1000 bezoekers die
samen zo’n 6000 pagina’s bekijken.
Jouw afdeling
Op dit moment werken er in totaal zo’n 30 mensen binnen ons bedrijf. Jij komt te werken op het hoofdkantoor in Utrecht. Op dit
moment bestaat de afdeling uit twee marketeers, een designer en twee programmeurs.

Wat bieden wij jou?
Als stagiair (online) marketing en communicatie ben je bekend met:
Een leerzame stage waarin je veel vrijheid krijgt
Een prima stagevergoeding en 10 vrije dagen op basis van 5 maanden stage
•
Een klein, hecht team binnen een informele werkomgeving, met regelmatig borrels en teamuitjes en elk jaar een uniek
evenement.
•
Na succesvolle afronding van de stage bieden wij graag mogelijkheden om (part-time) bij ons te komen werken, tijdens of
na je studie.
•
•

Functie eisen:
Jij bent:
•
Zelfstandig en initiatiefrijk
•
Beschikbaar voor 4 of 5 dagen in de week, voor minimaal 3 maanden (bij voorkeur langer)
Jij hebt:
•
Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
•
Bij voorkeur een opleiding in Commerciële Economie, Marketing Communicatie of vergelijkbaar

Interesse?
Solliciteer nu met een korte motivatie en je cv naar yordy@mkbid.nl t.a.v. Yordy van Ekris. Je kunt binnen 5 werkdagen een
reactie van ons verwachten.

Heb je nog vragen?
Neem gerust contact op en vraag naar een van onze marketeers, Yordy of Linda. Zij vertellen je graag alles over werken bij ons
en over jouw functie als stagiair(e). Je mag hen natuurlijk ook een berichtje sturen via LinkedIn.
•
LinkedIn Yordy
•
LinkedIn Linda

Locatie en contactgegevens
MKBid is gevestigd te Utrecht op de Tennesseedreef 13R (Bedrijventerrein Nieuw Overvecht).
MKBid internet diensten
Tennesseedreef 13R
3565 CK Utrecht
030 70 70 888
info@mkbid.nl

