Stagiair Online Marketing
Stage lopen bij Axipoint in een innovatief enthousiast team, waar je échte
praktijkervaring op kunt doen en waar volop ruimte is voor jouw inbreng.
Zoek je een afwisselende afstudeer- of meewerkstage met volop ruimte voor
ontwikkeling, een fijne ruime werkplek in Uitgeest pal aan de A9 en een passende
beloning? Dan is de online marketing stage bij Axipoint in Uitgeest echt iets voor jou!
Wie zijn wij
Axipoint is een allround marketingbureau, gespecialiseerd in promotionele Online en
Offline acties voor onder meer autobedrijven, tankstations, carwashes en
fastfoodketens.
Wij geven deze bedrijven marketingadvies en verzorgen de kortingsbonnen,
promotionele producten en de online marketing. Dit doen we al ruim 12 jaar, met heel
veel succes!
Wat ga je doen
Als stagiair online marketeer ben je verantwoordelijk voor nieuwsbrieven en
campagnes via sociale media en andere kanalen. Je beheert en exploiteert de data
van onze klanten conform de AVG-wetgeving. Daarnaast bedenk je nieuwe
strategieën die ons vooruit kunnen helpen. Je werkt zowel individueel als in een
team. Het betreft een meewerkstage of afstudeerstage.
Wie ben jij
Je bent een ambitieus en creatief persoon die zich wil blijven ontwikkelen. Je vindt
het leuk om creatieve teksten te schrijven voor sociale media, blogs en advertenties
en kent alle ins en outs van Facebook, LinkedIn en Instagram.
Daarnaast vind je het heerlijk om met (potentiële) klanten om tafel te zitten en hen
mee te nemen in hoe online marketing helpt om hun bedrijf te laten groeien. We
nemen je mee in het gehele bedrijfsproces waarbij je ontzettend veel kan leren. Tot
slot ben je proactief en zelfstandig, creatief en heb je een gezonde dosis humor.

Dit kan je van ons verwachten
•
•
•

Axipoint staat garant voor een goede begeleiding en mooie stagevergoeding
van 300 euro per maand.
Creatieve en inspirerende werkomgeving met gezellige collega’s.
Diversiteit aan verschillende werkzaamheden, geen dag is hetzelfde.

•
•

Veel nieuwe uitdagingen op het gebied van communicatiemiddelen.
Veel zelfstandigheid en vrijheid.

Enthousiast geworden, solliciteer dan nu!
Stuur jouw cv en motivatie naar annettevisser@axipoint.com

