Gimeg | Vacature | Stage e-commerce

K
E
O
Z
P
O
N
J
WIJ ZI
NAAR JOU!
Word jij onze nieuwe

Stagiair(e) e-commerce & online marketing
Ben jij op zoek naar een veelzijdige stage waarbij je alles leert op het gebied van e-commerce en online marketing?
Houd je van schrijven, ben je marketinggericht en word je graag uitgedaagd? Dan ben jij helemaal thuis op de afdeling
e-commerce van Gimeg! Als stagiair(e) ben jij een waardevol teamlid en krijg je de kans om je te ontwikkelen in jouw
interessegebied.
Wat ga je doen?
Tijdens je stage is geen dag hetzelfde. Je bent medeverantwoordelijk voor alle online communicatie-uitingen en het onderhouden
van onze websites. Denk aan het schrijven van commerciële teksten, het bijhouden van onze socialmediakanalen, opstellen van
nieuwsbrieven, beheren van marketingcampagnes en nog meer! Heb je een foto nodig voor een nieuwsbrief of een Facebook-bericht?
Dan schiet je die zelf even in onze fotostudio of op locatie en bewerk je hem in Photoshop. Tussen je werkzaamheden door geniet je
van een goede kop koffie, vers fruit of een lekker cup-a-soupje. De dag vliegt voorbij en voordat je het weet ben je alweer onderweg
naar huis. Bij Gimeg krijg je de kans om nieuwe ideeën en initiatieven uit te voeren, dus je werkzaamheden beperken zich niet tot de
functieomschrijving. In ieder geval ga je:

•
•
•
•
•

Meewerken aan onze marketingstrategie
Marketinganalyses uitvoeren
Nieuwsbrieven, blogs en nieuwsberichten schrijven en redigeren
Socialmedia-acties bedenken, opzetten en uitvoeren
Fotograferen en beelden bewerken in Photoshop

Wie ben jij?
Klinkt interessant? Dan zijn we heel benieuwd naar jou! Natuurlijk hoef je nog niet alle kennis en vaardigheden in huis te hebben. Dat
ga je bij ons leren! Voor deze stage zoeken we iemand met:

•
•
•
•
•

Minimaal hbo werk- en denkniveau
Een gedreven en verantwoordelijke instelling
Interesse in schrijven en social media
Kennis van html (pré)
Ervaring met Photoshop (pré)

Waar kom je terecht?
Herken jij jezelf hierin? Wie weet verwelkomen wij jou dan binnenkort op de afdeling e-commerce van Gimeg. Gimeg is dé specialist
in de wereld van kampeer-, recreatie- en sfeerverwarmingsproducten. We zijn dagelijks bezig met de vraag hoe we onze producten zo
goed mogelijk in de markt kunnen zetten. Van het ontwerpen van nieuwe producten tot het bedenken van winkelconcepten en het
ontwikkelen van onze website; we zitten nooit stil. Hoewel we hard werken, is er altijd tijd voor een praatje of een lolletje tussendoor en
op vrijdagmiddag genieten we van een drankje of een potje darten in onze eigen skihut. Behalve een unieke werkplek met een goede
sfeer bieden we jou genoeg tijd om aan je stageverslagen te werken en natuurlijk een prima vergoeding voor je harde werk (€ 300 p.m.).
Na het voltooien van je stage ga je naar huis met een bak aan ervaring en krijg je van ons een getuigschrift.
Durf jij deze stage aan?
Stuur dan je motivatie en CV naar m.gubbels@gimeg.nl

