Nova Septem
Taanderij 1A
8531 WD Lemmer
0514 700222
info@novaseptem.nl

Vacature
Stagiaire Marketing

Aangeboden:
Ben je op zoek naar een supergave stageplaats in de
functie voor online marketeer?
Plaats: Lemmer
Bedrijf: Nova Septem Webdesign & Online Marketing
Aantal uur: beschikbaar 40 uur per week (in overleg)
Opleidingsniveau: HBO

Wat ga jij bij ons doen?
Wordt je blij van het optimaliseren van het organische bezoek van de websites
met SEO, het analyseren binnen Google Analytics en nieuwe potentiële
klanten binnenhalen d.m.v. SEA (Google Ads)? Je kunt bij ons je kennis in de
praktijk brengen en je zult vast en zeker nieuwe dingen leren zoals het
marketing analysesysteem Moz. Spreekt e-mail marketing je aan dan kun je je
uitleven met systemen zoals MailChimp, MailBlue (ActivCampaign) en ons
marketing & sales programma hubspot?
Kortom, heb na jij stage heb je een kruiwagen vol ervaring waarmee je verder
kunt doorgroeien?

Wie is Nova Septem?
Nova Septem is een familie bedrijf. Het bedrijf bestaat uit Vader en zoon, René
en Daniël Koops. Op dit moment hebben we 2 stagiaires die werkzaam zijn
aan design- en front-end ontwikkeling van websites. Maar met een website
alleen ben je er nog niet vinden wij, een goede website wordt ondersteund
door digital marketing. Deze taak wordt uitgevoerd door onze online
campagneleider en je raad het al, die kan wel wat ondersteuning gebruiken.
We krijgen het namelijk steeds drukker en ons klantenbestand is nog steeds
groeiende.
Wij bieden je alle ondersteuning die je nodig hebt voor je stageopracht, zo
heeft René al ruim 30 jaar ervaring op gebied van online media, marketing en
internet. Daniel ontwikkeld al vanaf zijn 12e jaar websites, hij kan alle
technische ins- en outs met je delen. Onze campagneleider heeft ruim 15 jaar
ervaring in het opzetten van marketingcampagnes.

Wat doet Nova Septem precies
Nova Septem ontwerpt en bouwt websites en webshops & verzorgt online
marketing. Nova Septem biedt een compleet pakket van diensten. Van het
verzorgen van zoekmachine optimalisatie, het beheren uw Google Adwords
Campagnes, e-mail Marketing en ondersteuning bij Social Media vragen.
Daarnaast verzorgt Nova Septem professioneel de complete huisstijl,
fotograﬁe en bedrijfsvideo's voor elk bedrijf dit inclusief inzet van een drone.

Welke tools gebruiken wij?
De marketing instrumenten waar jij je mee bezig gaat houden zijn o.a.:
Zoekmachine adverteren
Zoekmachine optimalisatie
Verzenging van e-mailings
De systemen waar jij mee gaat werken zijn o.a.:
Google Ads
MOZ
Yoast SEO
Google Analytics, Webmaster Tools, Tag Manager
MailChimp, Active Campaign & Mail Blue
HubSpot
De opdracht die jij krijgt is de volgende:
Met de tools die wij gebruiken analyseer jij de ingestelde prestatie indicatoren
en stel jij de campagnes dusdanig in dat de vastgelegde prestaties gehaald
worden.

Jouw werkplek
Jouw werkplek bevindt zich in ons kantoor aan de Taanderij 1A in Lemmer. Wij
zijn gemakkelijk bereikbaar, ons kantoor staat op het industrieterrein
'Lemsterpark' naast de snelweg A6. Bij de ingang van het industrieterrein is
een bushalte waar de bus van en naar het centrale busstation langskomt.
Het kantoor is goed verlicht, netjes, rustig, schoon en aangekleed met planten.
In de zomer zorgt de airco voor een prettig klimaat om in te werken.
Je gaat werken op onze apparatuur. Koﬃe, thee en ander drinken wordt voor
gezorgd, de lunch neem je zelf mee.
Met onze campagneleider overleg je iedere week wat er van je verwacht
wordt. Om te zorgen voor een goede uitvoering van de lopende projecten,
leggen wij al ons uit te voeren werk vast in ons planningsysteem.
Samen met onze campagneleider neem je deel aan besprekingen met
klanten, waar ook jij uiteraard jouw zegje mag doen en de klant ook van
advies kunt voorzien.
Zie je het zitten om bij ons jou stageperiode door te brengen en veel te leren,
of heb je vragen, stuur dan een e-mail of jouw sollicitatiebrief met CV naar:
daniel@novaseptem.nl

