STAGEVACATURE: SOCIAL MEDIA/ONLINE MARKETING SPECIALIST

Wat doet ons bedrijf
MARSICA is importeur van Italiaanse deuren en kozijnen, wij zijn in het topsegment van designdeuren de
grootste speler. Dit terwijl wij slechts een bedrijf zijn met 4 man personeel: eigenaren (vader & zoon)
Mart & Sietse, en hun honden Pär (Zweeds voor Peter, lang verhaal) en Brownie (niet bruin, ook een lang
verhaal). Via een groot dealernetwerk van handelaren die leveren aan de bouw, beleveren wij de hele
Benelux.
Wij hebben 250m2 showroom waar wij al onze producten kunnen laten zien. Op onze website kan er
online een afspraak ingepland worden: https://www.marsica.eu/contact/afspraak-maken-voorshowroombezoek/#. De showroom wordt goed bezocht door aannemers, architecten en particulieren die
hun penthouse of villa inrichten.
Bij onze klanten staan wij vooral bekend op onze kwalitatief goede en exclusieve producten, snelle en
makkelijke communicatie en onze snelle levertijden.

Taakomschrijving
Jij mag je bijdrage leveren aan onze marketingactiviteiten. Hierbij delen wij onze kennis met jou en deel jij
jouw kennis met ons. Hiernaast bieden wij uiteraard alle ruimte voor jouw stageopdracht en persoonlijke
doelen. Het takenpakket is zeer gevarieerd en bestaat onder meer uit:
•
•
•
•
•
•

SEO & SEA van onze website www.marsica.eu, maar ook de Nederlandse website van onze
belangrijkste leverancier Eclisse (www.eclisse.nl)
Het vergroten van onze naamsbekendheid via Social Media
Het opzetten van een review-systeem (www.klantenvertellen.nl) & vergaren van reviews
Het opstellen en voorbereiden van mailingen
Het voorbereiden van showroombezoeken
De uitvoering van jouw ideeën voor het verbeteren van onze online marketingactiviteiten

Bij de werkzaamheden zul je dagelijks contact hebben met onze klanten, de marketingafdelingen van
onze Italiaanse leveranciers (Engelstalig) en onze partners uit de marketing- en communicatiesector.

Gewenste profiel
Allereerst iemand die enthousiast is om te leren en niet iemand die alles al weet. En verder:
•
•
•
•
•

Affiniteit met Online Marketing & Social Media
Minimaal HBO-denkniveau
Studierichting: Commercieel / Marketing / Communicatie / Online
Stageperiode van 20 weken of meer
Rijbewijs is een pre

Wat bieden wij
Een informele werksfeer met onder andere een Labarador pup en 3-jarige Golden Retriever als collega’s,
casual Monday t/m Friday, een vrijblijvend afsluitdrankje aan het einde van de dag (met of zonder
alcohol) en koffie van versgemalen bonen (die je niet voor ons hoeft te halen). En verder:
•
•
•
•
•

Een full-time stage met mogelijkheid tot een full-time baan
Een uitgebreid takenpakket dat je kan toevoegen aan je CV
Een uitdagende opdracht die past bij jouw persoonlijke doelen en ideeën
Een stagevergoeding die jou past
Flexibele werkomstandigheden

Praktische informatie
Adres & OV
MARSICA Special Doors & Frames is gevestigd op Loosterweg 5 in Voorhout (regio
Leiden/Haarlem/Den Haag/Amsterdam)
Bushalte “Voorhout, Soldaatje” is praktisch voor onze deur en te bereiken in 10 minuten vanaf
treinstation Voorhout (bus 57 richting Hillegom vanaf bushalte Schoutenlaan).

Sollicitatieprocedure
De start van de functie is tussen begin maart en eind september 2022 (wat jou het beste uitkomt).
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail dan naar mij: sietse@marsica.eu, met een motivatie die
zo lang of kort mag zijn als je wilt. Als je een CV hebt mag je die toesturen, maar dat is niet
noodzakelijk. Wat we in ieder geval willen weten is welke opleiding je volgt, in welk jaar je zit en wat
jouw school van jou verwacht.
Ik reageer snel op e-mails en binnen 48 uur kun je zeker een reactie verwachten. E-mails waarin ik
aangesproken word met “u” neem ik niet in behandeling.
Er kan gesolliciteerd worden op deze functie tot en met 31 juli 2022.

