· stagiair(e) (online) marketing ·
Krĳg je energie van het creëren en plaatsen van toffe content, het vullen van webpagina’s en een website
bovenin Google te krĳgen? Kom dan ons team versterken als stagiair(e) (online) marketing.
Unique Bedrĳfskleding is een familiebedrĳf. Wĳ laten geen dag onbenut om voor onze relaties een partner
te zĳn met oog voor detail, veiligheid, duurzaamheid en eerlĳk advies. Het personalisatie proces hebben
wĳ in eigen beheer; het ontwerpen, het bedrukken en het borduren van de artikelen. Door de korte lĳnen
in onze organisatie kunnen wĳ maatwerk leveren en streven wĳ altĳd naar de perfect passende oplossing.
Help jĳ ons (online) zichtbaarder te maken?
Functieomschrĳving
Wĳ bevinden ons momenteel in een groeifase, ook op online gebied. Social media, online zichtbaarheid
en content worden steeds belangrĳker. Jĳ kan hier een belangrĳke rol in gaan spelen tĳdens je stageperiode.
Je helpt mee met het creëren van content voor alle social media kanalen en de website. Ook help je mee met
het bedenken van SEO / SEA campagnes om de website te optimaliseren. Tĳdens je stage krĳg je veel vrĳheid
om je eigen ideeën in te brengen en uit te werken. Ben jĳ creatief, enthousiast en houd je van social media?
Kom dan ons team versterken!
Functie-eisen
Unique Bedrĳfskleding zoekt een talent met energie en enthousiasme; iemand die zichzelf en het bedrĳf
succesvol wil laten groeien. Ons team bestaat uit sociale en warme mensen, die willen blĳven leren en
groeien. Dat verwachten wĳ ook van jou.
- Je bent een student Communicatie, Media & Design, Marketing of soortgelĳk;
- Je bent proactief, creatief en zelfstandig;
- Uitstekende mondelinge Nederlandse communicatie vaardigheden;
- Je werkt gestructureerd en zelfstandig en functioneert in teamverband;
Wat kunnen wĳ jou bieden?
- Ruimte voor een stageopdracht;
- Ruimte voor eigen initiatief;
- Stageplek voor minimaal 4 maanden;
Ben je geïnteresseerd?
Heb je zin om bĳ ons aan de slag te gaan? Laat het ons weten! We ontvangen jouw CV en motivatie met
plezier via het e-mailadres administratie@uniquebedrĳfskleding.nl. Mocht je vragen hebben naar aanleiding
van deze vacature kun je via 0172 616273 contact met ons opnemen en vragen naar Patrick Hans.

