Marketing meewerk stage

Wil jij meer leren over de verschillende facetten die bij marketing komen kijken? Lijkt het
jouw leuk om sales gedreven marketing uit te voeren maar óók om je bezig te houden met
branding? Heb jij altijd al een keer willen ervaren hoe het is om een nieuw product op te
markt te zetten? Dan zoekt Amitron jou!
Ter ondersteuning van het Marketingteam is Amitron opzoek naar een meewerk stagiair
voor 32 tot 40 uur per week vanaf eind augustus 2020.
Wat ga je doen?
• Je ondersteunt het marketingteam met de dagelijkse werkzaamheden
• Je maakt analyses van de online statistieken
• Je schrijft online content voor LinkedIn, blogs en de website
• Je helpt bij het uitrollen van marketingacties voor een nieuw product
• Je ondersteunt bij het organiseren van Webinars, seminars en events
• Je houdt je bezig met het samenstellen van een huisstijl handboek
Wie zoeken wij?
• Je bent bezig met een hbo-opleiding in de richting Bedrijfskunde, Commerciële
Economie of Marketing
• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Je houdt van uitdagingen bent initiatiefrijk en vind het niet erg af en toe een tandje
harder te lopen
• Je hebt affiniteit met online marketing
• Je bent creatief en hebt een hands-on mentaliteit
Wat kun je van ons verwachten?
• Een uitdagende stage waarbij je veelt kun leren en ruimte is voor eigen inbreng
• Ruimte om aan de opdrachten vanuit school te voldoen
• Wekelijkse begeleiding
• Een stagevergoeding
Over Amitron
Amitron is sinds 1990 een succesvolle IT Security specialist. Onze klanten zitten door het hele land
en zijn middelgrote tot grote organisaties binnen de IT, gezondheidszorg, overheid, industrie en
ander bedrijfsleven.
Amitron levert hoogwaardige en specialistische oplossingen op het gebied van cybersecurity en heeft
een duidelijke visie met betrekking tot Multi-cloud security en managed securitydienstverlening.
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Herken jij je in de ideale kandidaat?
Wil jij meedoen en meegroeien met de groei van Amitron?
Stuur ons dan jouw motivatiebrief en CV naar lotte.moens@amitron.nl
Heb je vragen over de stage? Bel gerust naar Lotte Moens. Telefoon: 010 870 01 50.
Hopelijk zien we jou snel op ons kantoor in Rotterdam!
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