Online marketing (growth hacking) stage
Ben jij veelzijdig, creatief en wil je stappen gaan maken in de wereld van online marketing? Lees dan
snel verder. Wij zoeken een stagiaire die ons wil vergezellen in ons kleine maar hechte team!
Even voorstellen
TekkieWorden is dé online gids naar werken en studeren in tech. We hebben een duidelijk doel voor
ogen: meer mensen enthousiasmeren en activeren naar tech en IT. Waarom? Omdat Nederland een
ernstig tekort heeft aan IT-talent en daarnaast is er een groot tekort aan diversiteit binnen techteams. Dat moet én kan anders. TekkieWorden is een sociale onderneming (in de vorm van een
stichting) en wij zetten ons in om mensen van álle achtergronden, alle leeftijden en alle denk &
werkniveaus te interesseren en activeren naar tech! Doe je mee?
Taken
- je takenpakket is een combinatie van hands-on taken oppakken en strategisch/tactisch meedenken
op het gebied van online marketing
- optimaliseren van online campagnes
- posten op verschillende social media
- cijfers van campagnes/posts inzichtelijk maken
- een doelgroep-strategie opstellen en uitvoeren
Wat verwachten we van jou?
- Je hebt HBO werk & denkniveau
- Je wordt dolenthousiast van termen zoals ‘conversie’ en ‘SEO’ en je kan overweg met Facebook
Advertising
- Je bent een flexibel en zelfstandig persoon met daadkracht
- Je kan snel schakelen en je bent organisatorisch sterk
- Je hebt affiniteit met inclusie, kansengelijkheid en de IT-wereld
- Je hebt tijdens je opleiding de nodige ervaring en kennis opgedaan m.b.t. online marketing en/of
Growth Hacking
Dit bieden wij:
- Een passende stagevergoeding
- Een flexibele start en einddatum van je stage
- Uitdagend werk
- Een flexibele werkweek
- Super veel ruimte voor je eigen ideeën. Sterker nog: je mag je eigen online-marketing plan opstellen
en uitvoeren!
- Werkervaring binnen een unieke werkomgeving (een start-up)
- Veel netwerkmogelijkheden

Voor meer informatie over deze vacature kan je bellen naar Floor Vink,
operationeel manager bij TekkieWorden: 0642524767. Direct solliciteren kan
natuurlijk ook: stuur je CV en motivatiebrief naar floor@tekkieworden.nl.

