
Stage Data & Inzicht

Ben jij dé topper op het gebied van Data en Technics (ICT)? Weet jij als geen ander wat de
meerwaarde kan zijn van relevante data en ben je benieuwd naar wat onze data inzichten
grote retail merken zoals Aldi, Gamma en HEMA oplevert? Solliciteer dan snel op deze
vacature en zet de eerste stap richting het worden van een data expert!

Wat ga je doen bij WePublish & Folders.nl ?

Hoofdzakelijk mag je je bezighouden met de volgende werkzaamheden:

● Het analyseren van datasets
● Klantadvies voorbereiden en ondersteunen met behulp van data en het maken van

presentaties
● Je pakt projecten op en neemt zelf initiatief in het verbeteren van processen
● Je bouwt zelfstandig dashboards die van waarde zijn voor onze klanten

Je leert met behulp van Power BI om onder andere ruwe data te bewerken of juist bezig te
gaan met visualisaties. Je wordt gezien als een volwaardig medewerker en zal je verdiepen
in de data analyses en adviezen voor onze klanten. Ook voor ons online folderplatform & app
Folders.nl analyseer je verschillende datasets & ga je samen met ons team kijken hoe we de
online folders kunnen optimaliseren voor de retailer.

Daarnaast geven we stagiaires altijd de vrijheid om zichzelf te ontwikkelen: Je mag
bijvoorbeeld mee naar klanten, je verdiepen in hoe visualisaties te optimaliseren om een nog
beter beeld te schetsen voor de klant of meekijken en meehelpen met andere disciplines
binnen de organisatie. Erg divers dus en de bal ligt wat dat betreft bij jou!

Wat doen we bij WePublish & Folders.nl?

WePublish creëert bijzondere data-driven en interactieve publicaties voor retailers. We weten
precies hoe een gebruiker door een online folder bladert en zijn in staat hier dynamisch 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 zijn bij WePublish bezig
met het verwerven van data uit de online folder en vertalen dit door naar concrete adviezen
aan klanten. Onze leesgedrag analyses, dashboards en rapporten geven een beeld over het
gedrag van de eindgebruiker in de folder.

Folders.nl is ons online folderplatform, alle wekelijkse reclamefolders zijn te vinden op de
website en in onze app. Het platform is door ons ontwikkeld en wordt dagelijks bijgehouden
voor een actueel folderaanbod.

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. Daarnaast liggen er veel kansen om door te
groeien tot nieuwste collega.. ;-)

Wat hebben we jou te bieden?

Naast het feit dat je op deze werkplek de kans krijgt je eigen initiatieven en ideeën uit te
werken en je terechtkomt in een jong en gezellig team waarin kennis delen centraal staat,
bieden we jou daar bovenop ook nog:

● Een vrije en open cultuur, zonder hiërarchische managers: iedereen is gelijk
● Een goede stagevergoeding
● Legendarische feestjes
● Elke dag verse lunch op kantoor
● De kans jezelf te ontwikkelen tot professioneel tafelvoetballer ;-)  

Je kunt deze kans niet laten lopen als je:

● Affiniteit hebt met data en technologie en/of een HBO/WO studie volgt in deze richting
● Beschikt over een gezonde mate van zelfstandigheid maar ook goed in groepsverband

kan fungeren
● Een passie hebt voor en data (technics, innovatie)
● Proactief bent en graag initiatief neemt
● Analytisch sterk bent
● Op zoek bent naar een onvergetelijke stageperiode per september 2021
● Graag wilt rondlopen met een paar fantastische Folders.nl sokken.. ;-)

Enthousiast? ;-) Mail dan je motivatie & CV naar britt@wepublish.com of vul onderstaande
formulier in.

Als je verder nog vragen hebt over ons, over de stageperiode en/of de opdracht neem dan
ook gerust contact met Britt op via de mail, of stuur een app’je naar 06 14 42 73 23.


