Wij zijn mediabureau MEO: een startup in het hart van Alkmaar, waar we onder meer
magazines, websites, apps en ondersteunende diensten verzorgen. Als social
enterprise richten wij ons op het ontwikkelen van talent. Dit doen we succesvol:
vanwege onze sterke groei verhuizen we binnenkort naar de GAS!Fabriek – een
cultuurhistorisch pand in Alkmaar, dat met onder andere horeca, stadslandbouw en
verschillende andere functies een spannend nieuw leven wordt ingeblazen.
Binnen onze groeiende organisatie hebben we een vacature voor een

Stagiair(e) Online marketing
Als stagiair(e) online marketing optimaliseer en analyseer je SEO en SEA. Je
monitort traffic en conversies, ziet waar kansen en verbeterpunten liggen en bedenkt
concepten voor campagnes. Je zorgt voor interessante en inspirerende blogs; je hebt
een goede neus om interessant nieuws of relevante kennis voor onze doelgroep te
herkennen. Je houdt sociale media bij en gaat de interactie aan met onze volgers. Je
doet aan linkbuilding: je neemt initiatieven om met anderen, zoals bloggers en
linkpartners, samen te werken en zo elkaars online profiel te versterken.
Wie ben jij?
• Je hebt mbo- of hbo-denk- en -werkniveau;
• Je doet een opleiding Marketing, Communicatie of een andere relevante
richting;
• Je wordt blij van internet en online marketing en wil daar alles van weten;
• Je bent commercieel en klantgericht;
• Je bent sterk in het schrijven van (wervende) teksten;
• Je bent gemotiveerd en nauwkeurig;
• Je bent creatief en leergierig;
• Je werkt planmatig, zelfstandig en gestructureerd;
• Je hebt een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel;
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden;
• Je werkhouding is proactief, flexibel en collegiaal;
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift;
• Je bent woonachtig in de omgeving van Alkmaar.
Waarom bij MEO?
• We bieden je een plek waar je heel veel kunt leren;
• Je wordt onderdeel van een leuk en jong team;
• Je doet mee als volwaardig lid van de afdeling sales;
• Je krijgt extra trainingen, waaronder een cursus bij Google;
• We bieden je een unieke inkijk in een sterk groeiende startup.
Herken jij jezelf in deze vacature? Dan maken we graag kennis met je! Je kunt je aan
ons voorstellen door een e-mail met cv te sturen naar info@werkenbijmeo.nl

