Stage vacature – E-commerce CEO van webwinkel naar keuze
Bedrijfsprofiel
Wij, Van Dongen Online, zijn op zoek naar een stagiair die voor
enkele maanden binnen ons bedrijf wil meedraaien. We zijn
een jong en informeel internet bureau dat zich bezighoudt met
diensten (websites, webshops, internet marketing,
voornamelijk voor het MKB) en eigen projecten, zoals
webwinkels, platformen en andere initiatieven.
Meer informatie vind je op www.vandongen-online.nl.

Vacature informatie
We zoeken een stagiair die zowel in onze dienstverlening als onze eigen
projecten kan meewerken. Het is van belang dat je ervaring en affiniteit hebt met
internet marketing (SEO, SEA, Social Media) en E-commerce. Jouw stage zal
bestaan uit twee onderdelen:
1) meewerken in de organisatie. Dit houdt voornamelijk in het schrijven van
teksten, linkbuilding, social media en het inrichten, beheren en bijhouden van
webwinkels.
2) werken aan jouw eigen project, hierover meer bij “stage opdracht”.
Vereisten
- Basis kennis van E-commerce en WordPress
- Basis kennis van Internet marketing (SEO, SEA en Social Media)
- Zelfstandige werker die doelen kan stellen en kan realiseren
Het is een voordeel als je kennis hebt van Engels en Duits, en als je daarnaast de
ambitie hebt om in de toekomst te gaan werken of ondernemen in de internet
wereld.
Aanvullend
Wij zijn gevestigd in het pand van The Misfits in het centrum van Uden, vlakbij
het busstation. We zijn een jong bedrijf dat zich bezighoudt met veel
verschillende werkzaamheden.
Een stagevergoeding is mogelijk, dit doen we echter het liefst in overleg. Een deel
van de stage vergoeding willen we laten voortkomen uit de stage opdracht.

Stage opdracht
Dankzij onze ervaring en expertise met webwinkels hebben we er voor ons zelf
al meerdere gerealiseerd. Veel zaken zijn geautomatiseerd, waardoor we een

webwinkel kunnen openen binnen één dag. Van idee, via leverancier tot online
winkel met marketingplan.
Jouw opdracht wordt daarom het realiseren van een webwinkel. Natuurlijk
krijg je van ons alle hulp die je nodig hebt, we gaan samen sparren over het hele
plan en de uitvoering.
Dit omvat onder meer het kiezen van een branche en de producten die je wil
gaan aanbieden. Het maken van een marketingplan waarin je omschrijft hoe je
bezoekers binnen gaat halen en hoe je omzet gaat realiseren. Tot slot ga je dit
alles natuurlijk realiseren binnen jouw stage periode.
Stagevergoeding
Jouw stagevergoeding bestaat uit een deel van de winst van jouw webwinkel,
variabele bonussen aan de hand van onze doelstellingen en eventueel nog een
vast deel. De exacte samenstelling is in overleg.
Contact opnemen kan door te mailen naar info@vandongen-online.nl of door te
bellen naar 0653428510.

