Stage Marketing
Wij zijn op zoek naar een fulltime creatieve, enthousiaste Marketing Stagiair met affiniteit
voor de evenementen markt.
Sinds 1995 brengt Excel mensen samen door het organiseren van congressen, vergaderingen,
evenementen en officemanagement. Daarbij staan persoonlijk contact en korte lijnen hoog in het
vaandel. Ons full-service congres- en eventbureau streeft ernaar, nu en in de toekomst, voor iedere
klant een vernieuwende, klantgerichte bijeenkomst neer te zetten waarbij we de klant totaal
ontzorgen.
Excel is een klein, enthousiast en gedreven team. Dat maakt dat je als stagiair veel mogelijkheden
hebt om alle facetten van de organisatie te zien en eraan mee te werken. Kansen genoeg om te
ontdekken en jezelf te ontwikkelen! Wij bieden veel ruimte voor jouw ideeën en staan open voor een
frisse blik!

Marketing Stage
Als stagiaire marketing zal je samen met een van onze projectmanagers de marketing van Excel,
maar ook die van haar klanten oppakken. Denk daarbij aan het ontwikkelen van social media
strategieën, content marketing, online marketing (SEO, SEA), mailing campagnes, het bijhouden van
diverse websites, maar ook het ontwikkelen van flyers en ander promotie materiaal. Veel diversiteit
en dus veel mogelijkheden!

Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit
•
•
•
•
•
•
•

Bijhouden van verschillende websites
Schrijven van content als portfolio artikelen en blogs
Creëren van content voor social media en de website van Excel en haar klanten
Meedenken aan een social media en online marketing strategie
Opstellen en bedenken van vernieuwende campagnes voor evenementen en congressen
om deelnemers te werven.
Ontwikkelen van nieuwsbrieven voor Excel en haar klanten
Meedenken over relatiemarketing

Je beschikt over de het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een commerciële afstudeerrichting (HBO/WO)
Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een uitstekende beheersing van de Engelse taal in
woord en geschrift.
Je bent initiatiefrijk, creatief en proactief
Je kunt communiceren met mensen op alle niveaus
Je hebt affiniteit met de evenementen markt
Je hebt kennis van social media en online marketing
Je kunt leuke, vlotte en tegelijk informatieve teksten schrijven
Kennis van CMS is een plus
Kennis van Indesign, Illustrator en Photoshop is een plus

Interesse? Wij ontvangen graag je CV en motivatie! Mocht je vragen hebben kun je contact
opnemen met Bregje de Beer (bregje@excelcs.nl)

