STAGE: InMarket zoekt stagiaire marketing/communicatie
Wie wij zijn
InMarket is een innovatief Nederlands bedrijf. Vanuit Delft ontwikkelen we nieuwe producten voor onze
dochter ondernemingen en bieden ze sales support.
Wat wij doen
InMarket faciliteert de sales/marketing behoefte van AquaFox Nederland en Triple Stone Workwear. AquaFox
levert een waterbesparend doseersysteem aan de horeca in Nederland en België. Triple Stone Workwear levert
premium kniebeschermers. De producten van beide ondernemingen zijn ontwikkeld door inMarket. Voor beide
bedrijven zijn we bezig om de verkoop en marketing verder te ontwikkelen.
Wie wij zoeken
Iemand die bij ons marketingteam komt en ons ondersteunt bij marketing en online werkzaamheden voor
voornamelijk Nederland, Engeland en Duitsland.
Wie/wat wij zoeken
Hbo-student communicatie of marketing met:
Affiniteit met digitale communicatie en design
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift
Beheersing van Duits is een pré
Bekend met opzetten en monitoren van Google Ads/Analytics
Bekend met het opzetten en monitoren van Facebook Ads
Bekend met Wordpress is een pré
Bekend met Adobe suite is een pré
Goede beheersing van Microsoft Office
Commercieel ingesteld
Goede communicatieve vaardigheden
Flexibel en proactief
Hands-on mentaliteit
Hoe je dag eruitziet
Je denkt en doet mee met het opzetten van de marketing campagnes. Je monitort de huidige campagnes en
maakt rapportages. Je bent betrokken bij het creëren van content voor website en social media, zoals maken
en bewerken van foto’s en film. Je trackt onze online reviews en mediavermeldingen. Je zorgt ervoor dat ons
merk op externe kanalen juist wordt gepositioneerd. Je bereidt verkoop- en promotiemateriaal voor.
Je ondersteunt bij het verzenden van orders.
Wat wij bieden
Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief in een enthousiast en groeiend team. Een
stagevergoeding van €200,- per maand en elke dag een uitgebreide lunch op kantoor.
Ben jij onze nieuwe collega? Stuur dan jouw CV met een korte motivatie naar Hugo van de Watering op
hugo@aquafox.nl.
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