2017-1101 Stage vacature (Online) Marketeer
DOMunder is dé unieke en prijswinnende historische attractie onder het Domplein in Utrecht voor
jong en oud. Van de Romeinen, de roemrijke middeleeuwen tot aan het herbeleven van de storm
van 1674, DOMunder neemt je mee door de bewogen geschiedenis van 2000 jaar Domplein,
Utrecht, Nederland en Europa.
Voor het optimaliseren van de (online) marketing zoekt DOMunder een stagiair voor 3 dagen in de
week en voor minstens 3 aangesloten maanden.
Dit ga je doen:
Tijdens je stage ga je aan de slag met het uitwerken van de SEO van de vernieuwde website van
DOMunder. Je optimaliseert de inrichting van de social media van DOMunder en levert ook actief
een bijdrage aan de content-ontwikkeling. Je levert een significante bijdrage aan het inrichten van de
datamarketing tijdens de implementatie van een nieuw ticketsysteem. Je bent een volgwaardige
sparringpartner van de marketeer.
Dit breng je mee:
-

HBO/WO-opleiding marketing, communicatie, digitale media of geschiedenis
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Vlotte schrijfvaardigheid en actief taalgebruik
Proactieve houding en een zelfstarter
Ervaring met SEO, CMS en CRM is een pré
Affiniteit met het beleefbaar maken van (de Utrechtse) geschiedenis en archeologie
Een zelfredzame instelling: ook door eigen laptop en telefoon in te brengen

DOMunder biedt jou:
DOMunder is een baanbrekend experiment: voor het eerst in Nederland is archeologie permanent
toegankelijk en beleefbaar gemaakt. De attractie is inmiddels 3 jaar open en heeft met meer dan
140.000 bezoekers alle verwachtingen overtroffen en is internationaal in de prijzen gevallen.
DOMunder is een uitdagende organisatie in ontwikkeling, met alle ruimte voor eigen ideeën. Je
functie is zeer afwisselend, waardoor je van alle facetten van marketing en communicatie iets
meekrijgt. Je krijgt goede begeleiding van de vaste marketeer.
Solliciteren?
Stuur je motivatie en cv naar Tijn Pieren, tijn@domunder.nl.
Voor deze stage hoef je niet ingeschreven te staan bij een opleiding.
Voor deze stage is een vergoeding van € 250,- bruto per maand beschikbaar.
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