Functieomschrijving stageplaats Online Marketing / SEO tekstschrijver
ComeGetFashion is een webshop gespecialiseerd in trendy fashion musthaves. Wij
zijn een sterk groeiend, hip en jong bedrijf. Fashion is waar wij van houden!
Is teksten schrijven jouw grote passie en kun jij overtuigende webteksten schrijven?
Ben jij vlot met een toetsenbord en doe je niets liever dan creatieve en commercieel
getinte teksten schrijven? Dan is een stageplaats als online marketeer / SEO copywriter voor jou
geschikt.
Werkzaamheden:
- Blog beheren: Je schrijft artikelen over de laatste fashion trends met als doel beter vindbaar
worden in Google voor organisch verkeer.
- Webteksten schrijven: Je schrijft webteksten voor nieuwe producten.
- Zoekmachine optimalisatie projecten.
- Site optimaliseren: Je schrijft teksten voor de site, SEO titels en omschrijvingen in ons CMS
systeem.
- Landingspagina’s opzetten: Je schrijft teksten voor landingspagina’s.
- Influence marketing: Je zoekt contact met influencers, zet samenwerkingen op en onderhoudt het
contact.
- Teksten schrijven: Je schrijft teksten voor nieuwsbrieven, social media en diverse uitgaande
mailings.
- Klantenservice: Je beantwoord vragen van onze klanten via de chat.
- Marketing campagnes: Je denkt mee over grotere marketing campagnes en helpt deze uitvoeren.
- Affiliate marketing: Je zet affiliate samenwerkingen op, zoekt nieuwe partners, onderhoudt het
contact en monitort de resultaten.
Wat vragen wij van jou?
- Je beheerst de Nederlandse taal uitmuntend in geschrift.
- Je volgt een HBO opleiding.
- Je hebt een passie voor mode.
- Je bent veel online te vinden.
- Je zoekt een stageplaats voor 5 of 6 maanden.
- Je bent commercieel ingesteld.
Wat bieden wij?
- Werken in een enthousiast, jong, gedreven en klein team.
- Een informele werksfeer waar je met plezier stage loopt.
- Uitdagende stage met verantwoordelijkheid.
- Mogelijkheden om na je stage werkzaamheden te blijven verrichten.
Hebben wij je interesse mogen wekken? Stuur ons je CV toe en een motivatiestukje
waarom je graag bij ons stage wil lopen. Wellicht drinken wij samen binnenkort een
kop koffie. Alvast bedankt voor je reactie!
Team ComeGetFashion
Soort dienstverband: Stage
Stagevergoeding: In overleg

