vacature

STAGE ONLINE
MARKETING

32 - 40 UUR | WARMOND

Functie & Organisatie

Werkzaamheden

Profiel

Wil jij meer leren over online marketing
en meewerken aan de online groei van
TennisDirect? Dan zijn we op zoek naar jou!

Tijdens jouw stageperiode maken we je
wegwijs in de wereld van online marketing.
Onder begeleiding van de online marketeer
uit team tennis zul je via SEO, SEA en andere
verkeersbronnen zoveel mogelijk relevant
verkeer op de shops te krijgen.

Jij bent natuurlijk een tennisliefhebber en je bent
daarnaast een enthousiaste student met een
commerciële instelling. Daarnaast voldoe jij aan
het volgende geschetste profiel.

Denk hierbij aan:

•

•

•
•

Vanaf februari 2023 komt er een stageplaats
beschikbaar voor een meewerkstage van
minimaal 4 tot 5 dagen per week en een
stageperiode van 20 weken. Langere of
kortere periode is in overleg mogelijk.
TennisDirect is onderdeel van Passa Sports.
De bekendste labels van Passa Sports zijn
TennisDirect, RunningDirect, VoebalDirect,
HockeyDirect & IndoorDirect, die je misschien
wel kent van partnerships met o.a. de KNLTB,
Voetbal.nl, KNKV, NHV en de KNHB.
TennisDirect is een jong en energiek bedrijf met
een down-to-earth mentaliteit. Iedereen binnen
Passa Sports heeft een grote passie voor sport
en wat is er dan ook mooier dan stage lopen
voor het grootste online sportbedrijf van de
Benelux!

•
•
•
•
•
•

Monitoren en analyseren van Ads
resultaten Google/Bing
Uitvoeren van zoekwoordanalyses
Verwerken van marketing acties in online
marketing uitingen
Schrijven van SEO content voor
landingspagina’s en blogs
Opzetten van samenwerkingen voor
linkbuilding
Beheer en keuren van affiliates in ons
affiliate netwerk
Opzetten van advertenties voor social
media

De focus zal liggen op de verschillende
storeviews van TennisDirect (NL, BE, DE & SE),
maar ook voor de PadelDirect shops kun je een
steentje bijdragen.

•

Volgt een hbo-opleiding in de richting van
marketing, economie of bedrijfskunde
Enthousiast, leergierig en zelfstandige
werkhouding
Analytisch denkvermogen
Goede beheersing van de Nederlandse taal
in woord en geschrift

Wij bieden jou
Je zal meewerken in een jong, sportief team
binnen een leuke, groeiende organisatie waar
veel ruimte is voor eigen initiatieven.
•
•
•
•

Een toffe meewerkstage waar je veel kunt
leren!
Een enthousiaste stagebegeleider en een
gezellig, gedreven team
Korting op meer dan 10.000 sportartikelen
Maandelijkse stagevergoeding

Interesse?
Scoor een uitnodiging voor een gesprek door
je motivatie en cv te sturen naar onze HRManager: Tessa.vanhelvert@passasports.com

Passa Sports B.V.
Gantelstraat 14 5145 PH Waalwijk T 0416 – 652803
Veerpolder 32 2361 KW Warmond T 0252-200014

