
(Afstudeer) Stage Online Marketing – Leadgeneratie en Events 
Algemene introductie 
 

• Internship 
• Flexibel; vanuit huis en op locatie in Rotterdam. 

 
Voor ons marketingteam zijn we op zoek naar een afstudeerder die een passie heeft voor 
het genereren van leads en het optimaliseren van conversiemogelijkheden. In dit nieuwe 
bedrijf, waar alles gaat over ‘accelereren en meer impact maken met het juiste inzicht en 
nieuwste technologieën’, handelt ook het marketingteam niet anders. Data-gedreven, leads, 
ROI en growth hacking staan hier aan de orde van de dag. De eindeloze mogelijkheden 
daarin drijft ons en onze klanten om het steeds beter te doen op een unieke manier. Wij 
dagen jou uit, en jij daagt ons uit. Daarom zijn wij op zoek naar jou! Welke kanalen zetten we 
in en hoe gaan we daarmee om? Waar kunnen wij nog meer het verschil maken samen met 
jou? 
 
Responsibilities: 

• Jij bent continu bezig met de online en social media trends in de markt. 
• Je gaat aan de slag met Google AdWords en Analytics. 
• Social Media, daarvoor ben jij de ‘expert’ in jouw vriendengroep. Zij worden soms 

gek van jouw “gekke” ideeën.  
• Je organiseert (online) events rondom trends/onderwerpen waar wij als bedrijf op 

inspelen en waar wij eindbazen in zijn, zoals webinars en expertsessies. 
• Met jouw e-mails win je de harten van onze klanten en zorg je ervoor dat meer 

mensen met ons willen versnellen om meer impact te maken. 
• Je onderzoekt waar we het beste welke content kunnen aanbieden om nóg meer 

mensen naar ons toe te trekken. 
 
Qualifications 
Minimum Qualification: 
HBO 
 
Experience: 
Jij zit in het 3e of 4e jaar van je HBO 
 
Specific skills: 
Planmatig werken, organisatorische vaardigheden, social media, schrijven, creatief, proactief 
 

Job Location: 

• Rotterdam-Netherlands 
• Jij werkt vanuit huis en vanaf kantoor. Hier maken wij samen afspraken over. 

 
 



Personal Characteristics: 

• Je schrikt niet van technisch geleuter en houdt van een uitdagende omgeving. 
• Je bent leergierig en communicatief sterk. 
• Je bent ondernemend en wilt dit terug zien in jouw werkomgeving. 

Startdatum & duur:       bespreekbaar 
Duur:                                5/6 maanden 
Stagevergoeding:            €500,- en reiskosten per maand 

Wat je ervoor terugkrijgt is een ontzettend leuke en leerzame afstudeerstage in een bedrijf 
waar alles snel gaat. Doorgroeimogelijkheden zijn er, dus als wij het samen zien zitten, gaan 
wij samen nog veel meer impact maken. 

 


