Stage bij Tenzing Travel

(voorheen Kuoni)

DIGITAL MARKETING AFDELING; Online Marketing
OMSCHRIJVING BEDRIJF
Tenzing Travel, specialisten in verre reizen
Wij hebben een passie voor reizen. Reizen die je leven verrijken. Die ultieme ervaringen met zich
meebrengen en onuitwisbare indrukken achterlaten. Wij doen er alles aan om onze klanten ook
zulke mooie, onvergetelijke ervaringen te bieden. Bij het creëren van hun unieke reis willen wij in
alles de verwachtingen overtreffen. Dit doen wij al meer dan vijfendertig jaar.

OMSCHRIJVING AFDELING
Voor onze e-commerce afdeling zijn we opzoek naar enthousiaste (afstudeer)stagiaires die
gezamenlijk met onze e-commerce collega’s de website van Tenzing Travel en alle online marketing
kanalen optimaliseren.
We zijn continu bezig om “meer” te halen uit onze online marketing activiteiten. Voornamelijk het
creëren van bereik en autoriteit door middel van bloggen is voor ons erg belangrijk.
Wij bieden jou een uitdagende stage in een informele, open en dynamische werkomgeving voor een
vliegende start binnen het e-commerce werkveld.
Veelal opereer je op het snijvlak van communicatie, design en techniek. Ervaring met wervende
teksten schrijven, uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en affiniteit met verre reizen zijn
een absolute pré.
Tenzing Travel biedt in dit traject ruimte voor zowel afstudeer- als meeloopstagiairs. De stagiair
dient minimaal 4 dagen mee te werken op de afdeling.

WERKZAAMHEDEN (OP HBO NIVEAU)









Bloggen
Ondersteuning content marketing activiteiten
SEO optimalisatie van bestaande en nieuwe teksten
Contentoptimalisatie activiteiten
Ondersteuning online marketing activiteiten (Adwords, affiliate marketing)
Uitvoeren van linkbuilding
Ondersteuning bij het samenstellen van nieuwsbrieven
Uitdenken van relevante Social Media posts

OMSCHRIJVING STAGEOPDRACHT
In overleg met de leidinggevende van de afdeling wordt een stage opdracht samengesteld.

PROFIEL STAGIAIR





Pro-actief
Creatief
Commercieel
Klantgericht






Zelfstandig
Uitstekende schrijfvaardigheid
Kennis van HTML is een pré
Kennis van Photoshop is een pré

Stuur je gemotiveerde sollicitatie met CV naar recruitment@tenzingtravel.nl. Graag in het
onderwerp van de mail vermelden dat je solliciteert op deze stageplaats.

