Online/Digital Marketeer.
Om Keyminds online te versterken zijn wij op zoek naar een stagiair die onder begeleiding van onze
ervaren online marketeer het online marketing domein gaat rocken! Als online/digital marketing stagiair
heb jij het doel om de online performance van Keyminds tot het maximaal haalbare te brengen. Wil jij een
stage volgen waarbij alle facetten van online marketing voorbij (kunnen) komen, zodat jij klaar bent om
met kennis van de laatste technieken de arbeidsmarkt op te gaan? Lees dan verder!
Onze digitale strategie is, net zoals wij, nog volop in ontwikkeling. In een markt die gekenmerkt wordt door
innovatie, is het voor organisaties een hele kunst om online optimaal vindbaar te zijn. Maar vooral te blijven, want
wat vandaag nieuw is, kan volgende week weer verouderd zijn. En daarom zoeken wij jou!

Jouw rol bij Keyminds.
Onder begeleiding van onze Senior Online Marketeer
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verbeter je de online vindbaarheid van Keyminds binnen zoekmachines + technische SEO verbeteringen
beheer je de Wordpress website(s) en voer jij optimalisaties door
denk je mee met de online marketing strategie, en de optimalisering en uitbreiding daarvan
leer je werken met tools om bezoekersgedrag te analyseren, waaronder Google Analytics en Hotjar
zit jij aan de knoppen binnen Google Optimize voor het opzetten van A/B tests op de website
denk jij na over het inzetten van tools om efficiënter te werken (marketing automations zoals Zapier)
ben je koning/koningin van de dashboards en geef je het gehele team inzichten met Google Data Studio
en Klipfolio
help je mee met het opzetten en optimaliseren van Google Ads/LinkedIn Ads
help je mee met het opzetten en organiseren van events voor (potentiële) klanten

Jij hebt het.
Er zit iets in jou, wat anderen aansteekt. Tevens ben je leergierig, wil je je ontwikkelen en ben je gefocust op het
leveren van kwaliteit. Je kunt bij ons terecht voor een ervaringsstage of jouw afstudeerstage. Ben je op zoek naar
een content-gerelateerde stage? Kijk dan naar onze stageplek Online Content Marketeer!

Timing & vergoeding.
De stageplekken zijn beschikbaar vanaf 1 september. Onze voorkeur gaat uit naar studenten die minimaal drie
dagen per week aanwezig kunnen zijn. De stagevergoeding zal op basis van een volledige werkweek maandelijks
€400,- bedragen. Het schrijven van de scriptie valt niet binnen deze vergoeding.

Join Keyminds.
Keyminds biedt stagiairs de kans om te groeien en samen een geweldig avontuur te beleven in een rol en
werkomgeving waar je het beste uit jezelf kunt halen. Je komt te werken binnen een inspirerend team waar we
samen gaan voor buitengewoon succes. Je zult je bevinden in een vernieuwende organisatie waar vooruitgang
wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Je zult actief mee kunnen denken in de doorontwikkeling van onze
dienstverlening waarbij je kansen creëert voor zowel de organisatie als voor jezelf.

Solliciteren.
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je cv + motivatiebrief/video naar office@keyminds.nl

