Stage Marketing & Communicatie
Dus jij bent klaar om je eerste stappen te zetten in de wereld van Marketing & Communicatie? En je
bent geïnteresseerd in People Data? Mooi, want bij AnalitiQs kun je ervaring opdoen in een
dynamische omgeving waarin jouw ontwikkeling centraal staat. Ontdek van welke onderwerpen je
hart sneller gaat kloppen en waar je energie van krijgt. Ga jij het avontuur met ons aan?

Wat ga je doen?
Je ondersteunt de afdeling Marketing op verschillende gebieden: web- en beeldredactie, social
media, SEO, SEA, evenementen, bewaken van de huisstijl, marketing dashboard en nieuwsbrieven.
Daarnaast is er volop ruimte voor jouw wensen: wat zijn jouw sterke kanten? Welke richting wil jij
op? We bieden je de mogelijkheid om, in goed overleg, zelf vorm te geven aan je stage.

Wie ben jij?
•

Jij zit in het 3e/4e jaar van je studie gericht op Marketing en/of Communicatie (HBO/WO)

•

Initiatiefrijk, creatief, flexibel, resultaatgericht, accuraat en sociaal vaardig

•

Uitstekend in Engels en Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling

•

Ervaring met marketing en/of Communicatie tools zijn een pré
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Wat bieden wij?
•
•
•

•

•
•

Fulltime stage (32-40 uur p/w) van 4-6 maanden. Startdatum wordt in overleg met jou
bepaald.
Begeleiding door een ervaren Marketeer.
Ruimte voor jouw ideeën. In overleg kan bekeken worden om van de stage een
afstudeerstage te maken. Ook kunnen we rekening houden met een eventuele
stageopdracht.
We zijn ondernemend en gedreven, maar gezelligheid en samenwerken staan bij ons ook
centraal. Zo is er regelmatig een vrijmibo en is er elk kwartaal een teamdag waar we inhoud
en fun combineren.
Een marktconforme stagevergoeding: 400 (HBO) of 500 (WO) euro bruto p/m.
Ons kantoor ligt binnen de ring van Amsterdam en is goed bereikbaar. En verder: uitstekende
koffie, gezamenlijke lunch, onze beruchte Spotify playlist én voldoende ruimte voor slechte
grappen.

Over AnalitiQs
AnalitiQs is marktleider op het gebied van HR-analytics in Nederland en heeft als doel om
organisaties beter te laten presteren door hen besluiten te laten nemen op basis van data-analyse:
‘Turning data into profit’.
Doordat AnalitiQs continu een hoge kwaliteit van dienstverlening levert én omdat de Data &
Analytics markt ‘hot’ is, groeit AnalitiQs stevig. We werken voor grote merken in binnen- en
buitenland. Op ons eigen kantoor werken we in een kleine groep, informeel en laagdrempelig. De
lijnen zijn kort, dit betekent snel schakelen en ondernemen!

Geïnteresseerd?
Heb je vragen over deze stage? Neem dan contact met ons op via hr@analitiqs.com. Mocht je gelijk
willen solliciteren, e-mail ons dan je CV en een korte motivatie waarin je vertelt wat jij te bieden hebt
en wat je wilt leren. Als we een match zien, worden er twee gesprekken ingepland ter kennismaking.
We horen graag van je!
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