Illuxtron International BV
Mercuriusweg 19
4382 NC Vlissingen

(Online) Marketing – Hbo Meewerkstage (start februari 2021)
Illuxtron International is een producent van innovatieve LED verlichtingsarmaturen met een wereldwijd klantennetwerk. Met een
team van 30 medewerkers zorgt Illuxtron voor de ontwikkeling en productie van een breed assortiment verlichtingsproducten.
De (Online) Marketing stagiair(e) krijgt de kans om zich te ontwikkelen op het gebied van Marketing & Communicatie door een
bijdrage te leveren aan:





Het beheer en de uitvoering van de Marketingplanning;
De content creatie voor onze verschillende social media kanalen, direct mailings en onze website;
Het optimaliseren van onze website in WordPress en de SEO;
De vormgeving van promotiemateriaal.

Daarnaast is er een mogelijkheid tot het uitwerken van een adviesrapport, waarin de focus ligt op het verhogen van brand
awareness door middel van aanpassingen in de huidige marketingcommunicatiestrategie.
Wat verwachten wij van jou?






Een passie voor content creatie en Marketing in het algemeen;
Je bent creatief en weet dit met jouw resultaatgerichte houding om te zetten naar doelgerichte acties;
Uitstekende beheersing van Nederlands, goede beheersing van Engels;
Ervaring met WordPress en/of Mailchimp is een pré;
Je volgt een hbo studie (zoals CE/IBL/CO).

Wat kun je bij ons verwachten?




Een meewerkstage voor de duur van minstens 4 maanden vanaf februari 2021;
Maandelijks ontvang je een vaste stagevergoeding;
Een uitdagende en leerzame stage in een gezellig, jong en zeer gedreven team.

Hoe ziet jouw stageplek er uit?
Als (Online) Marketing stagiair(e) bij Illuxtron International werk je mee op onze afdeling Sales & Marketing. Tijdens je stage heb je
actief contact met collega’s van andere afdelingen, waardoor je een goed beeld krijgt van het uitvoeren van jouw vakgebied in de
praktijk. De stage zal plaats vinden op ons kantoor gevestigd in Vlissingen.
Word jij onze nieuwe stagiair(e)?
Laat het ons weten door middel van een sollicitatie aan onze collega Sheila Hartmann (hr@illuxtron.com) of stel je vragen
telefonisch via +31 85 7736 360.

