Afstudeerstage: Online marketing
Ben jij niet bang voor wat verantwoordelijkheid én wil je heel graag al jouw kennis over
online marketing toepassen in de praktijk? Dan moet je bij Andes zijn!
Wij zijn een Geo-ICT specialist uit Eindhoven met ruim 30 jaar werkervaring. Wij houden ons
bezig met Smart City en Smart Mobility oplossingen en om deze oplossingen nog beter te
kunnen vermarkten, zijn we op zoek naar iemand die onze online marketing een boost kan
geven! De focus van jouw stage ligt op het opstellen en uitvoeren van een online
marketingstrategie voor Andes.

Wat ga je doen?

Voor de stageperiode van februari tot juni 2022 zijn we op zoek naar een online marketeer
die ons helpt met het opstellen en uitvoeren van een online marketing strategie die houvast
geeft om in de toekomst onze naamsbekendheid te vergroten en sales te voorzien van
nieuwe klantcontacten.
Volgens de PDCA-cyclus kun je je stageopdracht bij ons voltooien en een mooie bijdrage
leveren aan de groei van Andes. Hiervoor werk je samen met de afdeling
marketingcommunicatie , maar ook het salesteam staat voor je klaar!

Wat neem je mee?

Andes is klaar voor de volgende online stap en zoeken jou om ons daarbij te helpen.
Pas jij in onderstaand profiel? Dan zijn we op zoek naar jou!
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een vierdejaars HBO student in de richting CE of Communicatie;
Kennis van online marketing, internet en SEO;
Je bent commercieel en analytisch ingesteld;
Je kunt zelfstandig werken en bent ondernemend;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;
Je weet wanneer je je verantwoordelijkheden moet nemen;
Je bent communicatief vaardig

Wat krijg je ervoor terug?
•
•
•
•

Een super toffe stageplek in het centrum van Eindhoven;
Een platte organisatie in de breedste zin van het woord. Zelfsturende teams waarbij
eigen initiatief erg gewaardeerd wordt;
Een inspirerende en informele werksfeer met regelmatig sociale activiteiten tijdens of na
werktijd;
Een stagevergoeding van 300 euro per maand;

Bedrijfsprofiel

Wij zijn Andes, een Geo-ICT specialist met ruim 30 jaar ervaring. Wij houden ons
voornamelijk bezig met Smart City en Smart Mobility oplossingen.
Andes is gevestigd in hartje van Eindhoven op een steenworp van het centraal station. Vanaf
de negende verdieping kijk je uit over heel Eindhoven. Onze open en informele sfeer
kenmerkt zich door de vele open ruimtes in het gebouw en toffe mensen die hier werken.
Ons team kun je typeren als hecht, informeel en specialistisch waarbij kennisdeling optimaal
wordt ingezet om service, innovatie en kwaliteit te leveren.
Er zijn volop mogelijkheden voor je persoonlijke ontwikkeling en we hebben iedere maand
gezellige borrels en leuke zomer- en winteractiviteiten.

