HBO Stage E-commerce
Over Hart b.v.
Een internationaal opererende gespecialiseerde voorraadhouder/handelaar, een Master Distributor, voor de
(Petro)-Chemie en Olie & Gas Industrie. Wij zitten in een niche markt van hoog Nikkellegeringen. Hart b.v. is
een familiebedrijf dat al 55 jaar actief is, met ongeveer 25 medewerkers, inclusief een kantoor in het Midden
Oosten. We kopen en verkopen wereldwijd.

Over de positie:
Ben jij op zoek naar een uitdagende stage, binnen een Internationaal team, waar nieuwe input wordt
gewaardeerd? Kom dan stage lopen bij het gezellige #teamHart.
Als stagiair(e) zal je onze sales/marketingteam ondersteunen door onze content op de website up-to-date te
houden (SEO), het helpen voorbereiden van Google Ads campagnes (SEA) en door te helpen bij overige
ondersteunende werkzaamheden (zoals het invoeren van offertes). Daarnaast wordt je meegenomen in de
gehele marketing van Hart b.v., en mag je advies geven hoe we dit kunnen verbeteren. Dit is een business to
business omgeving. Ook maak je kennis met het day-to-day reilen en zeilen van Hart b.v.
Wij zijn op zoek naar iemand die per januari 2020 beschikbaar is (exacte datum nog in overleg), voor minimaal
3 maanden. Het gaat om een meewerkstage.

Wat zijn je taken?
•
•
•
•
•

Helpen met opzetten van onze nieuwe website;
SEO/SEA opzetten en analyseren.
Meedenken over de marketingcampagnes (promotie, social media, mailingen etc);
Meedenken over de opzet van een goed functionerend marketing team binnen de Hart Group.
Daarnaast meedraaien in onze verkooporganisatie.

Wat zoeken wij?
•
•
•
•

Jij volgt een relevante HBO-opleiding, bijvoorbeeld communicatie of commerciële economie en je zit
op dit moment in je derde of vierde jaar van je studie;
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, beide moeten vloeiend zijn, geschreven en gesproken.
Extra talen zijn een pre.
Iemand die hier 80-100% aanwezig kan zijn.
Goede communicatieve vaardigheden

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Kennis, in ons kleine team leer je het gehele bedrijfsproces kennen en mag je meewerken in een
internationale werkomgeving.
Op gebied van je eigen project, veel zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen
inbreng. Begeleiding is uiteraard aanwezig.
Een veelzijdige, afwisselende, informele werkplek met gezellige, enthousiaste collega’s uit meerdere
landen.
Elke vrijdagmiddag supergezellige borrels (#Vrijmibo)
Stagevergoeding

Interesse?
Voor meer informatie over deze stage kan je contact opnemen met Mevr. L. Hartholt, bereikbaar op: +31 33
245 3848.
Geintereseerd? Solliciteer dan direct via: sales@hartbv.nl t.n.v. Mevr. L. Hartholt.

