Werken in een hecht en gedreven team?
Solliciteer!
Plein.nl groeit waardoor het huidige team wel wat
hulp kan gebruiken. Plein.nl is de grootste online
winkel op het gebied van verzorgingsproducten voor
jezelf, je gezin, je huisdier en het huishouden. We zijn
een sterk groeiend en gezond bedrijf. Binnen Plein
hebben we een informele bedrijfscultuur met korte
lijnen. Er heerst een echte ondernemerssfeer, waardoor je de mogelijkheid hebt veel dingen uit te proberen en eigen te maken. Het kantoor bevindt zich
naast het treinstation in Maarssen.

Vacature
Stage
Marketing

Je krijgt er ook wat voor terug!
	
Competitief salaris, bijdrage pensioenpremie,

reiskostenvergoeding
	
Alles om te werken: laptop, software, trainingen
	
Mogelijkheid tot het volgen van relevante opleidingen
	
Heel veel ruimte voor creativiteit
	
Thuiswerk mogelijkheid
	
Bijdrage aan jouw sportschoolabonnement
	
Al onze producten met personeelskorting
	
Fijne en gemotiveerde collega’s
	
Een open bedrijfscultuur met gezellige borrels
	
Elke dag een heerlijke verse lunch van Bianca

Functie

Solliciteren?

Als stagiair werk je mee met alle disciplines die voorkomen in online-marketing bij een e-tailer. Zo leer je
meer over Google Analytics, ADwords, SEO optimalisatie, e-mail marketing en brand management.
Je ondersteunt de marketing afdeling waar nodig en
je kunt je specialiseren in de richting die jij het interessantst vindt. Je wordt persoonlijk begeleid door
één iemand binnen het marketing team en er is ook
ruimte om aan schoolopdrachten te werken of om af
te studeren.

We kijken uit naar je motivatie en CV per email:
personeelszaken@plein.nl.

Wie ben jij?
 volgt een HBO/WO opleiding
Je
	
Je kunt minimaal 3 dagen meewerken
	
Je wil alles leren over E-commerce
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in
	
woord en geschrif
	
Je bent communicatief sterk, commercieel,
	
klantgericht en een teamplayer

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet
gewenst en daaraan verbonden sollicitaties worden
niet in behandeling genomen.

