
Stage Marketing & Operations
Tijdens je stage loop je mee in ons operations team van WePublish en Folders.nl. Je krijgt de
vrijheid en het vertrouwen om aan de slag te gaan voor onze grote retailers als GAMMA,
Karwei, HEMA en Blokker. Dus op zoek naar een toffe stage vanaf september? Lees dan snel
verder!

Wat ga je doen bij WePublish & Folders.nl?
Voor WePublish en ons online folderplatform Folders.nl ga je bezig met de online publicaties
van onze retailers:

● Je zal meewerken in de productie aan het Folder Management Platform. Dit houdt in
dat je helpt bij het produceren, verwerken en live zetten van folders.

● Je leert werken met het Adobe pakket, waaronder Photoshop
● Jij bent verantwoordelijk voor een stukje (creatief) overzicht houden van alle info uit

de folder, zodat deze info later geanalyseerd en gebruikt kan worden
● Jij bent (mede)verantwoordelijk voor de socials en communicatieuitingen van

Folders.nl. Zo zal je onder andere de wekelijkse nieuwsbrieven opstellen naar eigen
inzicht en deze analyseren, zodat je wekelijks deze kan verbeteren & altijd relevante
informatie weet te bieden aan de consument.

● En natuurlijk is er veel ruimte voor eigen inbreng & ontwikkeling.

Wat doen we bij WePublish & Folders.nl?
WePublish creëert interactieve online folders 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.
Folders.nl is ons online folderplatform, alle wekelijkse reclamefolders zijn te vinden op de
website & in onze app. Het platform wordt door ons ontwikkeld en bijgehouden om de
eindgebruiker zoveel mogelijk

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. Oja, veel van onze huidige medewerkers zijn hier
begonnen als stagiair(e)...

Waarom stage lopen bij WePublish?
Zoals genoemd kom je terecht in een jong, gezellig en fris team. Wij hanteren een vrije en
open cultuur waarin we werken zonder hiërarchische managers; iedereen is gelijk!
Daarbovenop bieden we jou ook nog:

● Elke dag verse lunch op kantoor, eigen bammetjes kunnen dus thuis gelaten worden!
● Een prima stagevergoeding
● Twee maal per week gratis sporten met collega’s bij de gym om de hoek
● Legendarische feestjes & gezellige vrijmibo’s



● Goed bereikbare locatie (loopafstand station Oldenzaal)
● De kans jezelf te ontwikkelen tot professioneel tafelvoetbalspeler... ;-)

Je kunt deze kans niet laten lopen als je…
● Een opleiding volgt op MBO of HBO niveau of grote interesse hebt in de omschreven

werkzaamheden
● Leergierig en een echte aanpakker bent. Jij steekt de handen graag uit de mouwen
● Communicatief sterk, zelfstandig en ondernemend bent
● Ervaring hebt met, maar vooral een passie hebt voor werken met social media en

diverse webtools
● Graag een onvergetelijke stageperiode tegemoet wilt gaan per september 2021

En nu? Solliciteren natuurlijk!
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 Kienhuis via britt@wepublish.com. Een appje
sturen met daarin je vraag kan ook altijd naar: 06 14 42 73 23.
https://www.wepublish.com/over-wepublish#vacatures
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