Online Marketing traineeship
Thanks voor je interesse!
Kijk op de website voor de eerstvolgende startdatum

Eerst even dit
Waar het allemaal begon
We zijn dit traineeship in 2017 gestart uit frustratie voor het
gapende gat tussen de studie en het werkveld in de online
marketing. Dat bleek een schot in de roos. Er was super veel
vraag naar.
Inmiddels weten we dat het veel breder toepasbaar is
dan alleen voor studenten. Onder onze trainees zitten
dus studenten, maar ook net-afgestudeerden, maar ook
zelfstandigen, ondernemers, omscholers, leidinggevenden en
nog veel meer.

Het online traineeship in 9 bullets
• 90 dagen, 60 praktijkopdrachten

je medestudenten jou feedback

• De tijdsinvestering ligt rond zo’n 1 à

voor het bedrijf waar jij het voor

geven; en jij je medestudenten

2 uur per werkdag, maar kan ook

doet, elke werkdag eentje.

feedback geeft: daar leer je het

10 uur. Hoe meer je erin steekt, hoe

meest van.

meer je eruit haalt. Je hebt geen

• Meer dan 100 video’s met theorie,
die aansluiten op de opdrachten.

aanwezigheidsplicht, en ieder doet

• Met coaches en experts uit het
werkveld.

het op een moment van de dag dat
het uitkomt.

• Online community met iedereen die
tegelijkertijd met jou start, samen

• De groep wordt verdeeld in kleinere
werkgroepen met medestudenten.

leren én accountability.

• Middenin het traineeship zit een
‘rust’week, en verder als je een
paar dagen niet kunt, kan je die

• De opdrachten die je maakt,

• Wekelijkse coaches video-call

upload je in de community, waar

opdrachten ook inhalen.

samen met je medestudenten.

De onderwerpen die worden behandeld
Online marketing en e-commerce basics
Zoals Klantreis, persona’s maken, online marketing strategie, Google Analytics, Hotjar,
rapporteren, de ‘funnel’, winnende landingspagina’s, data analyseren, google sheets en nog veel
meer. Zodat je een brede basis legt en niemand jou ooit nog verrast met de vaktermen.

SEO
Hoe je ‘gratis’ vindbaar wordt in Google. Zoals met search console, zoekwoordonderzoek doen,
Google mijn bedrijf, technische website aanpassingen, contentmarketing, copywriting en
linkbuilding (autoriteit). Zodat het algoritme van Google en hoe je een website moet aanpassen
om dat algoritme te beïnvloeden voor anderen een raadsel is, maar voor jou basiskennis.

SEA
Adverteren in Google. Zoals met tekstadvertenties, shopping (plaatjes), display retargeting, video
ads, Bing ads. Zodat je geen geld weggooit zonder te weten waaraan, maar juist élk bedrijf
zichtbaar kunt maken in Google met winstgevende campagnes.

Social
Organische kanalen opzetten en adverteren op Facebook, Instagram, Snap, YouTube, en
LinkedIn, en het steeds populairdere influencer marketing. Maar ook de basis gedachte achter
social media. Zodat instagram, Facebook, snap etc voor jou geen vrijetijdsbesteding zijn maar
een klantenkwekerij.

Video marketing
Zoals een video scan maken van een bedrijf, concepten bedenken, maar ook videostrategie,
briefings en nadenken over de kosten van een video en video gear. Zodat je in het tijdperk
waarin er meer vloggers zijn dan bakkers, je niet hoeft te vragen wat je nodig hebt om een
video te maken, maar zelf een voorstel doet van een concept.

E-mail-marketing
Zoals copywriting, maar ook het technische verhaal en e-mailmarketing-tooling. Want niemand
wil onpersoonlijke mails, en daarom krijg je praktische handvatten om je eerste winnende
e-mailcampagnes te starten.

B2B-marketing
Want B2B marketing is online nog zó underrated. We leren je lead-tooling, webinars en leads
vergaren via de verschillende online-marketingkanalen. In plaats van dat je geen idee hebt
waar je moet beginnen, komt er zometeen stoom uit de telefoons, omdat je té veel leads hebt
geregeld via je website.

Praktische info in 5 bullets
• Het studiegeld is €2.499,- incl BTW. Je kunt ook in
(max 36) termijnen betalen.

website regelen is het best, heb je een ouder, broer,
zus, vriend, vriendin, etc met een website of bedrijf?)

• Studenten en net-afgestudeerden (12 maanden)

• 3 maanden praktijk én theorie zoals je het nergens

krijgen €1.000,- korting!

anders vindt. En aan het eind krijg je een tof
certificaat dat goed staat op je CV.

• Je regelt zelf een eigen bedrijf met website, of
doet de opdrachten voor onze site (zelf een bedrijf/

• Meerdere startdata per jaar. Bekijk de eerstvolgende.

Schrijf je in
We verwelkomen je graag als student
Check de datum van de start op de website en schrijf je snel in.
Inschrijven kan op de website via onderstaande knop.

Inschrijven

Mocht je nog vragen hebben: bel, mail of app ons!

