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E-commerce/ Online Marketing stage

Als stagiair E-Commerce/ Online marketing lever je een bijdrage aan het vermarkten van de producten van 
Swim Essentials. Je hebt een interesse in websites, SEO, SEA en verkoopplatformen en grijpt graag de 

kans aan om meer kennis hierin op te doen. Tijdens je stage ga je kijken hoe onze online marketing aanpak 
verbeterd kan worden en dit test je natuurlijk helemaal zelf. Vanzelfsprekend bezit ons team onwijs 

veel mensenkennis, want het continu targetten van de juiste doelgroepen op verschillende online kanalen 
behoort tot onze dagelijkse bezigheden.

Kortom heel dynamisch en geen dag zal hetzelfde zijn! 

Wat houdt dat in voor jou?
- ‘s Ochtends start je de dag met een kop koffie en overleg met je gezellige collega’s. Je stelt je doelen

op voor de dag en gooit alles in de strijd deze te kunnen behalen.
- Vervolgens leg je de focus op de verschillende platformen waar Swim Essentials via verkoopt, om 

deze verkoop te optimaliseren voor de klant.
- Loopt de verkoop via onze social media kanalen toch niet helemaal lekker, kijk dan eens wat je kan doen

met advertenties via deze platformen. 

Heb jij dit profiel?
- Je volgt een HBO-studie in de economische richting, zoals commerciële economie, marketing & sales,

sporteconomie etc. 
- Je zoekt een meewerkstage voor 40 uur per week

- Je wilt beginnen in februari 2022
- Je bent proactief, communicatief, commercieel, stressbestendig en je bent niet op je mondje gevallen

Wat krijg jij? 
- Alle ruimte voor eigen initiatief om jouw ideeën uit te werken

- gezellige collega’s van jouw eigen leeftijd
- een gloednieuw pand in ‘s-Hertogenbosch

- Work hard, play harder: Elke week leuke vrijdagmiddagborrels en een kantine waar je kan poolen,
tafelvoetballen en pingpongen

- Een marktconforme vergoeding


