VACAT U R E S TAG I A I R E O N L I N E M A R K E T I N G

What’s in it for you?

Als online marketing stagiair houd je je bezig met
het ondersteunen van de online marketeer bij zijn
dagelijkse werkzaamheden. Zo zul je helpen met
het opstellen van nieuwsbrieven. Je neemt het
schrijven van blogs en SEO teksten voor rekening
en kan verschillende social media kanalen
onderhouden.
Het uiteindelijke doel is dat we beter vindbaar
zijn voor onze klant en dat de betrokkenheid van
onze klant met onze merken wordt vergroot. Al
met al een erg uitdagende stage met voldoende
uitdaging!

Hoe ziet jouw dag er uit?

Je komt aan op kantoor, begroet je collega’s, pakt
een kop koffie (of thee als je dat lekkerder vindt)
en gaat aan de slag. In de ochtend start je met
het optimaliseren van het blog over de reis naar
Afrika, door te onderzoeken welke zoekwoorden

er interessant zijn. Daarna pas je het blog aan en
vervolgens plaats je het blog online. De ochtend
is voorbij gevlogen en het is tijd voor de lunch.
In de middag houd jij je bezig met het schrijven
van een SEO-tekst voor op de website. Je verdiept
je in het onderwerp en schrijft de content aan
de hand van een briefing. Om 15:00 uur staat er
een brainstormsessie gepland over content die
op social media geplaatst kan worden. Na deze
sessie ga je meteen aan de slag met het plan en
plan je de content in voor de komende week. Voor
je het weet zit de dag erop!

Jouw belangrijkste taken

• Het schrijven van Blogs
• Het schrijven van SEO teksten;
• Het analyseren van de actiepunten in analytics;
• Meedenken en brainstormen over de onderwerpen van de nieuwsbrief en blogs.
• Beheren van social media kanalen

Dit ben jij

Zelfstandig - Pro-actief - Creatief - Verantwoordelijkheidsgevoel - Oplossingsgericht
Daarnaast ben je een goed gevoel voor tekst, social media heeft jouw interesse en het is een pré
als je kan photoshoppen! Je volgt op dit moment
een HBO opleiding Marketing en Communicatie

Wat bieden wij jou?

- Een mooie leerplek in een snelgroeiend en
innovatief bedrijf
- Stagevergoeding van € 250,- bruto p/m
o.b.v. 40 uur
- Standplaats ‘s-Hertogenbosch
- Eigen inbreng en verantwoordelijkheden;
- Gezamenlijke vrijdagmiddaglunch
- Je werkt in een ambitieuze werkomgeving met
een gestructureerde, informele bedrijfscultuur

Reageren
Heb je belangstelling voor deze vacature en herken je jezelf in het profiel? Stuur dan je motivatiebrief met cv naar sollicitatie@itgcompanies.nl.
Mocht je meer informatie willen over de vacature dan kan je contact opnemen met Aleid Postma, telefoonnummer 073-7074330.

Over ITG Companies BV
De International Travel Group (ITG) in ‘s-Hertogenbosch is een van de meest dynamische reisorganisaties van Nederland.
De wereld is ons werkterrein en het is onze passie om reizigers een passende reis te bieden. Dit doen we door kwaliteit
te leveren, proactief te werken, actief en flexibel betrokken en betrouwbaar te zijn. Daarbij schakelen we snel en hanteren we korte communicatielijnen. Met ongeveer 75 collega’s streven we in al onze processen naar het overtreffen van de
klanttevredenheid. Het hoge kennisniveau en het continue streven de reiziger te ontzorgen staan centraal. Jij kunt nu deel
uitmaken van deze energieke wereld!

