Stagevacature Marketing

Word jij onze nieuwe super stagiair?
Oddessey Solutions creëert high-end apps, sms- en webapplicaties voor partners in Nederland en daarbuiten.
We werken altijd vol passie en volgens onze Oddessey waarden:
•
•
•
•
•
•

We leveren excellentie in kwaliteit
We durven te (ont)zorgen
We werken samen en met plezier
We zijn entrepreneurs in online ontwikkelingen
We geloven in de kracht van diversiteit
We werken altijd voor jouw belang

Benieuwd wat onze waarden jou kunnen brengen?

Alles over jouw nieuwe stage
Wat ga je doen?
Oddessey Solutions zet een projectteam op om een app te ontwikkelen. We hebben meerdere ideeën voor apps die nog
uitgewerkt worden. Tijdens jouw stage ben je als onderdeel van het projectteam verantwoordelijk voor de marketing.
•
•
•
•
•
•
•

Je onderzoekt waar er kansen in de markt zijn, waar behoefte naar is en waar de app aan moet voldoen
Je brengt de doelgroep in kaart (personas)
Je onderzoekt hoe de app het beste in de markt gezet kan worden
Je verzorgt de communicatie rondom de app naar buiten via bijvoorbeeld social media
Je gaat aan de slag met het meten van de gebruikservaringen
Je onderzoekt hoe het verdienmodel verbeterd kan worden
Daarnaast ondersteun je Oddessey Solutions bij haar marketing activiteiten, zoals social media, blogs,
contentbeheer, etc.

Wat vragen wij van je?
•
•
•
•
•

Opleiding Commerciële Economie
Enthousiasme voor je vakgebied(en) met HBO werk- en denkniveau
Goede communicatieve vaardigheden
Oog voor detail en openstaan voor verbeteringen
Jij bent ambitieus, leergierig, flexibel en gemotiveerd

Wat bieden wij jou?
Een leuke en leerzame stage binnen een informeel bedrijf. Je werkt in een enthousiast team met
ruimte voor eigen initiatief en ideeën.
•
•
•
•

Leerzame stage met veel ruimte om jezelf te ontwikkelen
Stagevergoeding is in overeenstemming met de geboden opdracht
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een fijne werksfeer en enthousiaste collega’s
Licht en ruim kantoor (inclusief knuffelhond en rustgevend aquarium)

Als onze topstagiair neem jij natuurlijk ook deel aan de
meest toffe uitjes!

Werken op een toplocatie
in Eindhoven
Oddessey Solutions is gevestigd in een monumentaal pand op
Strijp-S, creatief en cultureel hart van Eindhoven. Hier vind je
winkels, restaurants, uitgaansgelegenheden, sportactiviteiten,
workshops, exposities en leuke evenementen.
Met zoveel te doen op Strijp-S, wordt het moeilijk om ‘s
avonds naar huis toe te gaan ;-)

Hoe pakken we het aan?
Afhankelijk van je ervaring, kennis en kunde wordt beslist met
welke rol jij aan de slag gaat. Natuurlijk in overleg met jou. Jij
geeft dan ook zelf aan waar je ambities liggen, wat je skills zijn
en welke jij graag nog wilt ontwikkelen die ten goede komen
aan jezelf en aan Oddessey Solutions. Vrijwel alles is mogelijk
als je maar weet wat jouw persoonlijke en zakelijke doelen zijn.

Kom jij ons team versterken?
Bel ons op: 040 213 49 00 of stuur je CV met je motivatie naar tom@oddesseysolutions.nl

