
MKBid internet diensten ontwikkelt, optimaliseert en beheert websites en web-applicaties voor voornamelijk het midden- en 
kleinbedrijf. MKBid is tevens gespecialiseerd in online marketing en het online positioneren van producten en diensten, aangevuld 
met professionele copywriting en functioneel design.

Om ons team te komen versterken zijn we op zoek naar een gemotiveerde:

Stagiair (online) Marketing en Communicatie

Wat houdt de meewerkstage in?
Als stagiair (online) marketing en communicatie ondersteun je de marketeer bij het opzetten en uitvoeren van het online 
marketingbeleid voor hoofdzakelijk onze zusterorganisaties; Baanmakelaar BV en Singel Personele Diensten.

Baanmakelaar is een werving- en selectiebureau  gespecialiseerd in het vervullen van vacatures op mbo-niveau 1 t/m 4 
in de sectoren bouw, onderhoud en techniek. Baanmakelaar werkt met  verschillende vacaturesites, zoals bijvoorbeeld 
SchilderVacature.nl , TimmermanVacature.nl en GawaloVacature.nl. Deze websites worden ontwikkeld, beheerd en in de markt 
gezet door MKBid.

Singel Personele Diensten is een specialist op het gebied van payrolling (het juridisch werkgeverschap van bedrijven overnemen). 
De dienstverlening van Singel is in hoge mate gedigitaliseerd en de organisatie houdt haar klanten en relaties regelmatig op 
de hoogte van wet- en regelgeving door middel van mailingen. De ondersteunende systemen, online marketing en externe 
communicatie van Singel worden verzorgd door MKBid.

Samen met de online marketeer ga jij via verschillende marketingkanalen, en met diverse marketingmiddelen, op zoek naar onze 
belangrijkste doelgroep - aanbieders van vacatures en werkzoekenden in de specifieke branches. Daarnaast werk je mee aan de 
(online) branding en positionering van onze merknamen.

Jij bent bekend met...
Als stagiair (online) marketing en communicatie ben je bekend met:

• Social Media (Facebook, Twitter & LinkedIn)
• Het schrijven van wervende webteksten voor o.a. landingspagina’s en nieuwsbrieven
• Het schrijven van redactionele teksten
• E-mail marketing
• Kennis van Search Engine Optimization (SEO) is een pré
• Kennis van SEA is een pré

Wat verwachten wij van jou?
Je bent enthousiast, resultaatgericht, proactief en beschikt over een goed analytisch vermogen. Daarnaast kan je goed zelfstandig 
werken en durf je initiatief te nemen. Verder wensen wij: 

• HBO werk- en denkniveau
• Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Bij voorkeur een opleiding in Commerciële Economie, Marketing Management of Bedrijfskundige Informatica
• Beschikbaarheid van 4 of 5 dagen in de week
• Een stageplaats voor een periode van minimaal 4 maanden, bij voorkeur langer. 



Wat kan jij van ons verwachten?
Wij bieden je een leerzame en afwisselende stageplek in een informele omgeving binnen een klein en jong team. Je zult 
meedraaien met de dagelijkste praktijk en veel ervaring opdoen op het gebied van online marketing.

Interesse?
Heb je interesse in deze stageplek? Stuur dan je cv en motivatie naar yordy@mkbid.nl t.a.v. Yordy van Ekris

Locatie
MKBid is gevestigd te Utrecht op de Tennesseedreef 13R (Bedrijventerrein Nieuw Overvecht).

MKBid internet diensten
Tennesseedreef 13R
3565 CK Utrecht


