
(Afstudeer)stage Marketing & Content
Barst jij van de goede ideeën? Wil jij het creatieve brein zijn binnen onze organisatie? Dan kan
het zomaar zijn dat jij ons team komt aanvullen! Als Marketing Stagiair bij WePublish sta je
in het midden van de organisatie en is geen dag hetzelfde. Zo ga je nieuwe content bedenken
voor onze eigen website & socials en werk je samen met onze sales afdeling om onze
klanten van de juiste content te voorzien. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de
contentontwikkeling en creatie voor ons digitale folderplatform Folders.nl.

Wat ga je doen bij WePublish & Folders.nl ?

Jij zorgt ervoor dat de hele retailmarkt in Nederland niet meer om ons heen kan. Door de
content die je bedenkt, weet je onze klanten te triggeren en op de juiste momenten te
bereiken. Door de vrijheid en flexibiliteit intern en de korte lijntjes die je hebt met je collega’s
heb je de invulling van je stage deels in eigen hand. Je gaat op jouw manier ons merk in de
markt te zetten en onze klanten te verbluffen met bijvoorbeeld indrukwekkende social media
en e-mailmarketing campagnes. En verder?

● Een groot voordeel van een stage bij WePublish is dat je breed wordt ingezet en bij veel
interne processen mag meekijken, zodat je zoveel mogelijk leert

● Jij vindt het leuk om te photoshoppen en zet dan ook al jouw creativiteit in om de
vormgeving te creëren van de socials en de website van WePublish.

● Ook breng je ideeën in en kom je met verbeteringvoorstellen om ons merk optimaal naar
buiten te brengen. Denk hierbij aan de leesbaarheid en lay-out.  Een frisse kijk hierop
waarderen wij namelijk zeer!

● Je bent verantwoordelijk voor de contentcreatie van zowel WePublish als Folders.nl. En
we hebben hier het volste vertrouwen in dat jij dit met hartelust gaat invullen &
waarmaken!

● Jij gaat met het team onze online campagnes vormgeven en uitdragen
● Je analyseert tussentijds de voortgang van bijvoorbeeld campagnes en baseert keuzes

voor vervolgstappen hierop
● Je krijgt de mogelijkheid om binnen andere vakgebieden mee te kijken en bij te dragen,

zodat jij er tijdens je stage achter komt wat je echt leuk vindt!

Wat doen we bij WePublish & Folders.nl?

WePublish creëert interactieve publicaties voor retailers zoals Hema, Blokker, Gamma en Ici
Paris XL. We weten precies hoe een gebruiker door een online folder bladert en zijn in staat
hier op in te spelen. We hebben ontzettend veel kennis en vaardigheden op het gebied van
digital in onze holding, waardoor wij je op elk gebied veel kunnen leren.

We verwerven de data uit de online folders die gepubliceerd worden en vertalen dit door naar
naar concrete adviezen aan klanten. Onze leesgedrag analyses, dashboards en rapporten
geven een beeld over het gedrag van de eindgebruiker in de folder van de retailer.



Als je wilt werken in een informele organisatie met veel vrijheid, dan passen we bij elkaar. Wij
als organisatie willen zo flexibel mogelijk met elkaar omgaan, mits jij op de juiste momenten
ook je verantwoordelijkheid pakt. Wij zijn een hecht team met een mooie balans tussen
aanpakken en hard werken, en gezelligheid.

Wat hebben we jou te bieden?

Naast het feit dat je terechtkomt in een jong en gezellig team, en je veel vrijheid en
verantwoordelijkheid krijgt om je eigen ideeën en initiatieven uit te werken, bieden wij jou ook
nog:

● Een vrije en open cultuur, zonder hiërarchische managers: iedereen is gelijk
● Een jong & gezellig team waarin kennis delen centraal staat, om ervoor te zorgen dat

iedereen zijn/haar ambities waar kan maken
● Een goede stagevergoeding
● Elke maandag en donderdag gratis sporten met je collega’s bij de gym om de hoek
● Legendarische feestjes
● Elke dag verse lunch op kantoor
● De kans jezelf te ontwikkelen door deel te nemen aan kennissessies of ons interne

opleidingsprogramma

Je kunt deze kans niet laten lopen als je:

● Affiniteit hebt met digitalisering, marketing en communicatie en/of je een HBO/WO
opleiding volgt in deze richting

● Jezelf zou omschrijven als een out-of-the-box-thinker
● Proactief bent en graag initiatief neemt
● Je graag je Photoshop skills wilt uiten in puntgave designs
● Weet van aanpakken en je zowel zelfstandig als in teamverband kunt werken
● Beschikt over sterke communicatieve & creatieve vaardigheden
● Een onvergetelijke stageperiode tegemoet wil gaan per september 2021

Is dit jouw droomstage en kan je niet wachten om bij ons aan de slag te gaan? Solliciteer dan
gauw en stuur je CV en motivatiebrief naar Britt via britt@wepublish.com of vul onderstaand
formulier in! Een appje sturen met daarin je vraag kan ook altijd naar: 06 14 42 73 23.


