14 juni 2018
Stageplaats Digital Marketing
Zoek jij een stageplaats voor je opleiding communicatie en/of digital marketing? Ben je op zoek naar
een plek waar jij al je geleerde theorie in de praktijk kunt omzetten, actief kan meedenken met onze
content marketingstrategie en waar jouw initiatief zeer wordt gewaardeerd? Lees dan snel verder
want:
Voor ons kantoor in Bussum zijn wij op zoek naar een leergierige en creatieve
Stagiaire Digital Marketing
Je gaat je bezighouden met:







Verder ontwikkelen van de online marketing strategie;
Onderzoek doen naar trends op het gebied van social media en digital marketing;
Verbeteren van de online aanwezigheid van Dialogue;
Onderhouden van onze social media-kanalen: Facebook, Twitter, LinkedIn en misschien wel
meer;
SEO/SEA en retargeting;
Als je creatief bent: schrijven van aansprekende (web)teksten.

Wij zoeken iemand die:









Het leuk vindt om bij een klein, dynamisch bedrijf mee te werken en te denken;
Oog heeft voor de klussen die op een kleine marketing afdeling moeten plaatsvinden;
HBO werk- en denkniveau heeft;
Vier dagen inzetbaar is om mee te werken op onze afdeling;
De Nederlandse taal uitstekend beheerst, zowel in woord als geschrift;
Altijd op zoek is naar nieuwe mogelijkheden op content marketinggebied;
Zich herkent in de vijf ps’ van Dialogue: passie, persoonlijk, professioneel, proactief en
positief;
Affiniteit met video en beeldbewerking heeft (pre).

Jouw kansen en mogelijkheden bij Dialogue
Wij bieden een professionele, innovatieve werkomgeving waar hard wordt gewerkt, veel ideeën
ontstaan, je je ruimte moet pakken en dus initiatief zeer op prijs wordt gesteld en waar je getraind en
gecoacht kunt worden.

Interesse?
Zijn bovenstaande eigenschappen voor jou vanzelfsprekend en zie jij het helemaal zitten? Solliciteer
dan direct! Je kunt je reactie met CV mailen naar mblaauw@dialoguebv.nl t.a.v. Mary Blaauw, HR
manager.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.
Dialogue
Dialogue is een bureau voor ontwikkeling van talent en organisaties van hoogopgeleide mensen.
Met advies, coaching, mediation en training ondersteunt Dialogue organisaties in hun
organisatieontwikkeling, teams in hun teamontwikkeling en individuele personen in hun
persoonlijke- en vaardighedenontwikkeling.

Onze waarden
Wij geloven dat als mensen in hun kracht staan, een organisatie floreert. Vanuit die gedachte
willen wij het talent van mensen ontdekken en ontwikkelen.

Zie ook www.dialoguebv.nl voor een totaaloverzicht.

