Organisatie
Modulen & Engineering Menzing is systeemleverancier op het gebied van mechanische systemen. Met vestigingen
in Nederland en Tsjechië leveren wij compleet geassembleerde en geteste systemen aan toonaangevende
bedrijven in Europa. Van engineering tot aftersales. Met een steeds grotere focus op online activiteiten, denk
hierbij aan verkoop en service.

Wij zijn op zoek naar een stagiair Online Marketing op HBO niveau.
Heb jij veel affiniteit met online en voel je je als een vis in het water in de digitale wereld? Wil je veel kennis en
ervaring opdoen in de wereld van online marketing? En ben je toevallig op zoek naar een stageplek vanaf
september 2018? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie
Alle marketingactiviteiten bij Menzing doen we in het online kanaal. Als stagiaire kun je bij Menzing dan ook in alle
disciplines van online marketing werken. Je gaat je inhoudelijk bezig houden met alle kanalen zoals SEO, SEA, emailmarketing en social media. Ook duik je in de data en voer je analyses uit om de kanalen efficiënter te maken,
conversies te optimaliseren en rapportages te maken.
Het is een leerzame stageplek bij een bedrijf met hoge ambities op het gebied van online marketing. Wij zoeken
daarom ook een stagiaire met hoge ambities. Wat wij vragen:
-

Je volgt een HBO opleiding in een commerciële richting
Je zit in het derde of vierde opleidingsjaar
Je bent beschikbaar vanaf september 2018
Als je al een beetje ervaring hebt met online marketing is dat erg nuttig
Je hebt veel affiniteit met het internet en houdt de ontwikkelingen bij op het gebied van online marketing

Wat bieden wij:
-

Je komt te werken in een klein team met een volledige focus op online marketing.
Drie webshops waar je je op kan uitleven
Begeleiding van een ervaren online marketeer
Een 38-urige werkweek met flexibele werktijden in een modern kantoor in Haaksbergen
Een stagevergoeding

Solliciteren
Voel jij je aangesproken en wil je bij ons een stage komen doen? Stuur dan met een korte motivatie en je CV naar
j.castilla@menzing.nl Wil je eerst even bellen voor meer informatie? Dan mag natuurlijk. Neem dan contact op
met Jose Castilla op 0630232074 of kijk op https://menzing-mem.com.

