
 
 

 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  

Online Marketing stagiair gezocht (M/V)     
Loop stage bij de grootste Waterpijp webwinkel van de Benelux!     

Opleidingen 

Onderstaande opleidingen zijn relevant voor deze stage. In de lijst met werkzaamheden & 
verwachtingen, onderaan deze vacature bevinden zich de taken die gekoppeld zijn aan iedere 
opleiding. 

• MBO niveau 4 – Marketingmedewerker 
• MBO niveau 4 – Assistentcommunicatiemedewerker 
• HBO – Commerciele opleidingen (SBRM&CE). 

Bedrijf 

Je gaat aan de slag bij een niche webwinkel, gespecialiseerd in het verkopen van Egyptische 
waterpijpen, accessoires en waterpijp tabak! In deze snel groeiende markt zijn wij inmiddels 
uitgegroeid tot één van de grootste waterpijp webwinkels van de Benelux. Wij richten ons op de 
fanatieke professionele waterpijp roker met hoge kwaliteit producten en een hoog service gehalte. 

Stage 

Je hebt het vast wel gemerkt: Internet / e-commerce is hot en snel groeiende! Bedrijven maken 
steeds vaker gebruik van internet als verkoop kanaal of communicatie medium. Maak kennis met 
deze online ontwikkelingen tijdens deze meeloopstage! 

Tijdens deze meeloopstage ga je zelfstandig aan de slag met online marketing en ben je intensief 
bezig met zaken zoals: Zoekmachineoptimalisatie, Social Media campagnes, Linkbuilding en e-
mailmarketing. Tevens ben je tijdens deze stage zelf verantwoordelijk voor, op eigen initiatief 
gecreëerde, online marketingcampagnes! 

Tijdens deze stage worden je uiteraard alle fijne kneepjes uit het e-commercevakgebied 
aangeleerd. De fijne kneepjes in Online marketing worden je aangeleerd door een oud online 
marketing medewerker van grote e-commerce spelers zoals Zalando en Wimdu. Met deze 
handvaten kun je zelfstandig als online marketeer aan de slag.We verwachten dat je actief met 
ons meedenkt en over een flinke dosis motivatie beschikt! 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het beheren van online advertenties in 
zoekmachines (Google Adwords & Admarkt), ontwikkelen van een linkbuildstrategie en actief 
linkbuilden, zelfstandig opzetten van een succesvolle e-mailmarketingcampange, opzetten, 
uitvoeren en opzetten van crossmediale marketingcampagnes en het bijhouden van onze Social 
mediakanalen zoals Twitter, Youtube en Facebook. 

• SEO Onpage zoekmachineoptimalisatie – (HBO Stagiair) 
• SEO Offpage zoekmachineoptimalisatie (Linkbuilding) - (MBO 4 marketingmedewerker 

Stagiair) 
• Social media (Youtube, Twitter, Facebook, Fora) – (MBO 4 marketingmedewerker 

/ assistent communicatiemedewerker Stagiair) 
• Productteksten schrijven en beheren-(MBO 4 assistent communicatiemedewerker Stagiair) 
• Google analytics gebruiken ter analyse van voortgang en bijsturing project - (MBO 4 

marketingmedewerker / HBO Stagiair) 
• Usability optimalisatie - ( HBO Stagiair) 
• Conversieoptimalisatie - (HBO Stagiair) 
• Nieuwsbriefmarketing – (MBO 4 marketingmedewerker / assistent 

 communicatiemedewerker / HBO Stagiair) 
• Affiliate marketingcampanges beheren – (MBO 4 marketingmedewerker) 
• Zoeken van sponsors en samenwerkingspartners – (MBO 4 marketingmedewerker 

/ assistent communicatiemedewerker / HBO Stagiair) 
• Acties, aanbiedingen en prijzen van producten beheren – (MBO 4 marketingmedewerker / 

HBO Stagiair) 
• Meehelpen met operationele taken – (MBO 4 marketingmedewerker / 

assistent communicatiemedewerker / HBO Stagiair) 

  



Verwachtingen 

We verwachten dat je gemotiveerd bent en over onderstaande kwaliteiten beschikt: 

• Gestructureerd te werk kunnen gaan. 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit. 
• Betrouwbaar en verantwoordelijk. 
• Proactieve werkhouding. 
• Zelfstandig kunnen werken. 
• Kennis van Magento verhoogt de kans op een stageplek. 
• Kennis van SEO, Social Media en andere online marketingtools verhoogt de kans op een 

stageplek. 
• Van HBO’ers verwachten we een hoge dosis zelfstandigheid en commercieel inzicht. 

 

Ons kantoor is gevestigd in Bink36 (industrieterrein Binckhorst op 5 minuten afstand van 
station Den Haag CS & Den Haag HS). 

 


