Stagiair Marketing-Communicatie
Cofano zoekt een zelfstandige, enthousiaste, leergierige, creatieve en gemotiveerde marketingcommunicatie
stagiair met passie voor klantgerichte communicatie. Interesse en kennis van IT is een pré. Je houdt van een divers
takenpakket. Zo heb je oog voor alle aspecten die bij online marketing, communicatie en sales om de hoek komen
kijken. Jij draait je hand niet om voor het schrijven en opmaken van teksten voor brochures, websites, mailings
etc.
De stageopdracht
Je gaat je bezighouden met het opzetten van online marketing (campagnes) en alles wat daarbij hoort. Je kunt
denken aan het beheren van LinkedIn, Facebook en twitter, maar ook het opmaken en versturen van nieuwsbrieven,
flyers en brochures, de website bijhouden en het opzetten van een Google Adwords campagne. Daarnaast zal je ook
gevraagd worden het CRM systeem te onderhouden en kan het voorkomen dat je contact zoekt met potentiële
klanten.
Naar wie zijn we opzoek?
Als Marketingcommunicatie stagiair moet je nog het een en ander moet leren, daar zijn wij ons van bewust. Ervaring
is daarom niet het belangrijkste. Waar wij wel naar op zoek zijn is of jij uit het ‘juiste hout bent gesneden’. Als jij
diegene bent die wij zoeken dan voldoe je aan de volgende zaken:







Je volgt een relevante HBO/WO opleiding in de richting van (online) marketing, communicatie of
vergelijkbaar;
Je hebt affiniteit met het schrijven van teksten;
Je hebt kennis van Social Media Marketing;
Je kunt overweg met Adobe Photoshop, Indesign, webdesign (HTML/CSS) en Google Analytics;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Je bent communicatief, accuraat, zelfstandig en hebt een proactieve, leergierige houding.

Wie zijn wij?
Cofano Software Solutions is gevestigd in Sliedrecht en heeft een tweede vestiging in Enschede. Wij zijn
gespecialiseerd in het ontwikkelen van web-based software. De expertise van Cofano ligt bij het maken van twee
soorten software: bedrijfsondersteunende software die erop gericht is de volledige kwaliteitscyclus van een bedrijf
te beheren, managen, monitoren en verbeteren en software om logistieke processen te optimaliseren. We werken
met een jong en compact team van bijna 30 medewerkers. Er heerst een informele werkcultuur, waarin werkplezier
en zelfstandigheid verankerd zijn.
Wat hebben wij jou te bieden?
 Een prima stagevergoeding;
 Flexibel in te delen dagen en werktijden;
 Een dynamische en inspirerende werkomgeving waarbij professionaliteit, teamspirit, humor en
persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol spelen.
Enthousiast? Stuur dan nu jouw CV én motivatie naar vacature@cofano.nl.

