
  
 

 

 

Als stagiair(e) Online Marketing maak je onderdeel uit van het team Marketing & Ontwikkeling. Dit team 

houdt zich onder andere bezig met het genereren van traffic en omzet via verschillende kanalen. 

Voorbeelden hiervan zijn SEO, SEA & Social Media. We doen dit voor verschillende webshops 

waarmee we actief zijn in meerdere landen, waaronder Nederland, België, Duitsland en Spanje. Ook zijn we 

verantwoordelijk voor het opstellen van (management) rapportages. 

 
De werkzaamheden 

Als stagiair(e) online marketing ben je volwaardig lid van het team en ga je jezelf bezighouden met en 

verdiepen in de verschillende online marketing kanalen. Je gaat het team ondersteunen met onder andere: 

- Het optimaliseren van alle (SEO) content op de verschillende webshops 

- Het uitvoeren van linkbuilding- en PR-werkzaamheden (ten behoeve van SEO) 

- Het bedenken en schrijven van blogartikelen 

- Het uitvoeren en updaten van analyses (o.a. met behulp van Google Analytics) 

- Social Media content / campagnes bedenken en plaatsen (o.a. Facebook, Instagram & Pinterest) 

- Het analyseren en optimaliseren van SEA campagnes 

- Het bedenken en schrijven van zoekmachineadvertenties voor onze huidige en nieuw op te zetten 
campagnes. 

- Jouw open frisse blik. Zie je ergens kansen op verbetering? Gooi het in de groep! 

 

Je komt dus in aanraking met vele verschillende onderdelen van Online Marketing. Je leert te werken met 

verschillende populaire SEO-tools, als ook Google Ads en Google Analytics. 

 
Wat bieden we: 

- Een leuke, gevarieerde functie met veel zelfstandigheid en ruimte voor eigen inbreng 

- Alle kans om veel te leren van verschillende facetten van Online Marketing 

- Ondersteuning en begeleiding van een enthousiast en professioneel team 

- Een prettige werksfeer in een informeel en groeiend bedrijf 

- Een prettige open kantoorruimte midden in het gezellige centrum van Waalwijk, welke ook met het OV 

prima te bereiken is 

- Een stage voor 40 uur in de week voor een periode van 20 weken (start in januari/februari 2022) 

- Een aantrekkelijke stagevergoeding 

- Een stageplek waar je de mogelijkheid hebt om aan een stageopdracht te werken. Samen stellen we een 

opdracht samen die past bij jouw kracht/interesse én bij onze behoefte (zodat je opdracht niet in de kast 

belandt). 



Wij zoeken: 

Een commercieel ingestelde derdejaars HBO-student die met een flinke dosis gezond verstand bij wil 

dragen aan onze groei. Je hebt interesse in online marketing en wilt je hierin graag (verder) ontwikkelen. Je 

bent op zoek naar een stageplek waar jouw inbreng ook echt wat betekent. Je bent creatief (belangrijk voor 

het creëren van content en linkbuilding), maar wordt ook niet bang van van een excel sheet met cijfers. Je 

bent accuraat, kunt zelfstandig aan de slag gaan en beheerst de Nederlandse taal (schriftelijk) goed. 

Vanwege ons internationale karakter is schriftelijke kennis van de Duitse en/of Spaanse taal een pré. En 

natuurlijk ben je zo op zijn tijd in voor een dolletje! 

 
Bedrijfsprofiel 

Kranendonk B.V. is een jong en dynamisch bedrijf actief in de handel van kwalitatief hoogstaande 

tuinproducten. Denk hierbij aan de basismaterialen als grind, split, sierkeien en andere bouwmaterialen voor 

in de tuin en bouw, maar ook aan lifestyleproducten voor de inrichting van de tuin zoals barbecues en 

vuurschalen. Met meerdere vestigingen / depots door Europa zijn we toonaangevend in ons marktsegment. 

Verkoop geschiedt voornamelijk online via webshops waaronder 1 hoofdwebshop: https:// 

www.amagard.com en daarnaast meer dan 15 losse webshops waarmee we in Nederland, België, 

Duitsland, Oostenrijk, Spanje en het VK leveren. 

Hierdoor is de organisatie dagelijks letterlijk en figuurlijk in beweging. De bedrijfscultuur kenmerkt zich als 

informeel, collegiaal, direct en met gezond verstand. 

Andere zaken die wij van groot belang vinden zijn: 

 

• Het creëren van een leuke werkomgeving waarin respect centraal staat 

• Fouten maken moet! Als je geen fouten maakt, dan doe je ook niks. Belangrijk is wel dat je open 

bent en jezelf en de organisatie van je fouten laat leren 

• Initiatief wordt bij ons zeer gewaardeerd en wij zien dit als noodzakelijk om de kwaliteit en groei van 

ons bedrijf te waarborgen 

 

Overtuigd dat jij de juiste match bent voor deze functie? Dan horen we graag van je! 

Stuur ons je C.V., begeleid met motivatiebrief. Meer informatie kun je opvragen bij Remco Appeljan op 

r.appeljan@amagard.com.  

http://www.amagard.com/
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