Vacature
Stagiaire of vrijwilliger Online Media

Ben jij de zelfstandige en enthousiaste student (of vrijwilliger) die uitstekend kan analyseren,
adviseren en een grote interesse heeft in zoekmachine optimalisatie, Google Adwords en Social
Media? Dan is de Ark van Noach op zoek naar jou!

Functie
Functietitel:

Stagiaire (of vrijwilliger) Online Media

Locatie:

Dordrecht

Afdeling:

Marketing en Communicatie

Type positie:
Uren per week:

Fulltime

Parttime

Duobaan

Stage

24+

Omschrijving van de functie
Aan boord van de Ark van Noach zal je je voornamelijk met de volgende werkzaamheden
bezighouden:
 Je ontwikkelt en voert de social media strategie uit;
 Je richt de social media kanalen in en onderhoud deze;
 Je schrijft creatieve teksten voor de website, nieuwsbrieven en social media;
 Je optimaliseert en beheert de website door middel van bijvoorbeeld content,
linkbuilding, Adwords en Analytics;
 Rapportage resultaten naar directie.

Wat verwachten wij van jou?
Je volgt (bij voorkeur) een opleiding Communicatie, Marketing, Media en entertainment of
een andere relevante Hbo-opleiding. Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde stagiaire
met veel interesse in online en social media. Je bent proactief, kunt zelfstandig werken en
bent verantwoordelijk. Je bent bereid om ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden en
je vindt het leuk je bevindingen te rapporteren. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en
daarbij hoort het nemen van verantwoordelijkheid. Daarnaast ben je een kei in het
bedenken en uitvoeren van creatieve oplossingen. Affiniteit met het Christelijk geloof en de
Bijbel en voorkennis van sociale media zijn pre’s.

Vacature
Stagiaire of vrijwilliger Online Media

Wat mag je van ons verwachten?
Aan boord van de Ark van Noach is veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng binnen je
werkgebied. Deze stageperiode is een mooie kans om kennis te maken met de praktijk.
Daarnaast is een (stage)vergoeding mogelijk, in overleg.

Interesse?
Heb je interesse in de bovenstaande vacature en pas jij in ons profiel? Stuur dan je CV en
motivatiebrief naar info@arkvannoach.com en wie weet kom jij ons team versterken!

