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KOSTEN

WERVING, SCREENING EN 
SELECTIE DOET FLOWMUNDO

MAXIMALE PERSOONLIJKE 
GROEI 

BAANGARANTIE

MASTERCLASSES DOOR 
O.A. AWARD WINNING 
AGENCIES

FLOWMUNDO ACADEMY
TRAINEESHIP DIGITAL
MARKETING

Flowmundo Academy is de plek waar jong 
digital marketing talent wordt opgeleid. In ons 
1-jarige Digital Marketing Traineeship zijn er 
ieder half jaar per regio (Enschede, Arnhem 
en Zwolle) 15 plekken beschikbaar voor 
gemotiveerde junior digital marketeers. De 
trainees zijn bij Flowmundo in dienst, volgen 1 
dag in de week masterclasses bij Flowmundo 
en zijn 32 uur per week beschikbaar om 
kennis, kunde en talenten in te zetten voor 
jouw organisatie.

De kosten voor ons Digital Marketing 
Traineeship bedragen eenmalig 
€850,- en daarna €3450,-* per maand. 
Dit bedrag is inclusief het salaris van 
de trainee (en werkgeverslasten), de 
maandelijkse begeleiding/coaching en het 
opleidingsprogramma t.w.v. €25.000,-. Meer 
hierover op pagina 5.
 

*Indien er een CAO van toepassing is, kan dit bedrag wijzigen 

naar aanleiding van bijkomende regelingen en/of kosten.

voortgang, persoonlijke en vakgerichte doelen 
en ambities. Samen bepalen we de stip op de 
hun horizon en belangrijker, hoe ze daar gaan 
komen.

Voor ons is het minder relevant waar de 
trainees nu staan. Het gaat om waar ze 
naartoe willen, want met de juiste instelling is 
er in een jaar ontzettend veel mogelijk. Daar 
gaan we hen samen bij helpen!

Wij doen de werving & selectie voor jullie 
en maken een match op basis van jullie 
voorkeuren. Wij vinden het vooral belangrijk
dat de trainee bij jullie organisatiecultuur past.

Je gaat een jaar lang investeren in een trainee 
en de trainee investeert gedurende het jaar 
ook flink in zichzelf. Daarom zou het ideaal zijn 
als jullie bij positieve resultaten nadien met 
elkaar doorgaan. 

Bij twee van de drie positieve evaluaties ben je 
als bedrijf of organisatie dan ook verplicht om 
een aanbod te doen na het traineeship.

Tijdens onze masterclasses, die uitsluitend 
gegeven worden door inspirerende DUP-jes
(docenten uit de praktijk), komen theorie en 
praktijk samen. De experts uit het werkveld
delen vanuit hun jarenlange ervaring praktisch 
toepasbare tips en tricks. Daarnaast worden
praktijkcasussen van de trainees behandeld 
voor maximale vakinhoudelijke groei.

 → Laat junior digital marketeers versneld 
ontwikkelen en ontplooien 

 → Wekelijkse vakinhoudelijke masterclasses 
door o.a. award winning agencies 

 → Op maat gemaakt Personal Leadership  
Programm voor Young Professionals 

 → Maandelijkse  persoonlijke coaching door 
ervaren business coach

WAAROM ONS DIGITAL 
MARKETING TRAINEESHIP?

Maandelijks bespreken de trainees met hun 
business coach hun uitdagingen, 



Ons 1-jarige traineeship is er volledig op gericht om van 
jouw nieuwe collega de best mogelijke digital marketeer 
te maken. De trainees doen ongekend veel kennis 
op en volgen masterclasses van o.a. award winning 
agencies. Daarnaast volgen ze een volledig op maat 
gemaakt personal leadership programma voor maximale 
persoonlijke ontwikkeling.

DE  V L I E G START  VAN  J E  N I E UW  CO L LE GA

CAREER 
LAUNCHERS De talentbegeleider voelt voor mij als een 

vangnet. De coachingsgesprekken zijn 
laagdrempelig en zeer waardevol.”

Jop Raanhuis

Digital Marketing

Trainee 

bij B Living

″

De combinatie tussen de 
praktijkgerichte opleiding 
en het toepassen in het 
bedrijfsleven bevalt ons 
perfect, de trainee neemt 
de kennis van maandag 
mee om deze dinsdags in 
praktijk toe te passen”

Remco Meijer

Marketing Manager

Koskamp

″
↓

25%
Persoonlijke
ontwikkeling

4
Werkdagen 

per week

44
Opleidings-

dagen

Masterclass-
dag per week

11
Traineeship
van één jaar



In het begin van het Traineeship wordt het online marketing 
fundament gelegd. Om de ideale sparringpartner te 
worden, worden de trainees in het begin breed opgeleid 
en volgen ze masterclasses over alle facetten van online 
marketing. Na verloop van tijd kiezen ze één van de 
drie leerlijnen om hun kennis te verdiepen of verbreden. 

De trainees hebben de keuze uit: content, allround of 
performance marketing. Naast de verschillende leerlijnen 
wordt er gedurende het traineeship continu gewerkt aan 
de persoonlijke ontwikkeling in ons Personal Leadership 
Programm. 

ALLROUND, CONTENT OF PERFORMANCE 
MARKETEERS

↓

TOWARDS  A  B R I GH T  AND  I N S P I R I N G  F U TUR E

PERSONAL SUCCES JOURNEY

PERSONAL LEADERHIP PROGRAMM
CONTENT MARKETING
PERFORMANCE MARKETING

 

S EA

SEO
GOOGLE ANALYTICS ECOMME RC E

SOC I A L  ADS

DATA

GOOGLE SHOPPING

MARKE T I N G  AUTOMAT I O N

CONVERSIE OPTIMALISATIE

LINKEDIN ADS

SOCIAL MEDIA E -MA I LMARK E T I N  G

BRAN D I N G

L I N K ED I N

T I KTO K

PINTEREST
INSPIRATIESESSIE

UX DESIGN

Search Engine Advertising (SEA)

3 .  K I E S EEN VERD I  E P END  E
L E E R L I J N

2 .  F UNDAMENTA LS  +
P E R SONA L  
L EA D ER S H I P
P ROGRAMM
▪ Online Strategie
▪ Customer Journey
▪ Persona’s
▪
▪ Search Engine Optimalization (SEO)
▪ Dashboarding (Google Analytics)
▪ Social Media
▪ Social Ads
▪ Consumentengedrag
▪ Internetrecht

1. P R E - LAUNCH
▪ Voorbereiding op traineeship
▪ Vakinhoudelijk vooropleiding

▪ Performance marketing
▪ Content marketing

CONTENT MARKETING

DE BESTE ’IK’ VAN JOU
+ BAANGARANTIE

PERFORMANCE MARKETING

PERSONAL LEADERSHIP PROGRAMM

PERSONAL 
SUCCES JOURNEY 

START :



F LOWMUNDO  T RA I N E E SH I P  

VALUE 
PROPOSITION  

1 jaar

DIGITAL TALENT FLOWMUNDO.NL

Flowmundo 
Trainee

Meerwaarde traineeship:

Zelf iemand 
aannemen*

*Deze berekening is gebasseerd op een bruto maandsalaris van €2.350,-. 

Kosten eerste
jaar: €42.250,-

JE KRIJGT EEN
MEERWAARDE

 

T.W.V. €41.750,-

1

1

2

2

3

3

4

4

Kosten eerste
jaar: €40.044,-

Eenmalige 
opstartkosten: €850,- 

Vakinhoudelijke 
masterclasses

De trainee krijgt gedurende het jaar 66 
masterclasses van experts van o.a. award 
winning agencies over alle facetten binnen 
digital marketing. 

In dit bedrag is verwerkt: een drijfveren test, 
een praktische vooropleiding online marketing 
(de pre-lunch fase) en kosten voor 
recruitment.

Personal
Leadership

In 22 masterclasses over persoonlijk 
leiderschap liggen de trainees onder een
vergrootglas. De trainee leert omgaan met 
krachten, valkuilen en ontwikkelpunten. 

Maandelijks
bedrag: €3.450,-

Dit bedrag is inclusief het salaris van de 
trainee (en werkgeverslasten), de maandelijkse 
begeleiding/coaching en het 
opleidingsprogramma t.w.v. €25.000,-.

Business 
coach

Iedere maand spart de trainee met zijn/haar 
business coach over wat er goed gaat, wat 
beter kan en hoe ze dit samen gaan 
bewerkstelligen. 

Masterclasses 
extra collega

Kennis wordt meer waard als je het kan delen. 
En dat vinden we belangrijk! Daarom mag de 
trainee ook een collega uitnodigen voor 
16 masterclasses (3 uur per masterclass). 

Ko
st

en
Me

er
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Vakinhoudelijke 
Masterclasses
t.w.v. €25.000,- 

Personal
Leadership
t.w.v. €8.000,- 

Business
coach
t.w.v. €2.000,-

Masterclasses 
extra collega
t.w.v. €6.750,- 

80k



AANMELDEN

START

↓

↓

TOT  AAN  D E  LANC ER I N G 

INTAKE IN 5
SIMPELE STAPPEN

1. Telefonische kennismaking
Onze talent adviseur neemt telefonisch 
contact op om kort kennis te maken en om te 
verkennen of een samenwerking interessant 
is. 

2. Kennismaking
Tijdens het kennismakingsgesprek delen we alle ins en outs over 
het traineeship, daarnaast zijn we benieuwd naar jullie wensen en 
behoeften. 

3. Selectieprocedure
Na afloop van het kennismakingsgesprek zullen we 
toetsen of jullie organisatie een geschikte en veilige 
ontwikkel -en leeromgeving is. 

5. Match met trainee
Aan de hand van de opdrachtomschrijving zoeken 
wij binnen onze poule aan trainees een geschikte 
kandidaat.

4. Opdrachtomschrijving
We willen jullie vragen om de vakinhoudelijke en 
persoonlijke wensen en behoeften op papier te 
zetten in de opdrachtomschrijving.



D I C H T  H E T  GAT  TU SS EN  ONDERW I J S  E N  WER KVE LD 

SAMEN 
LATEN WE 
TALENTEN GROEIEN 

“JE BEN NIET GOED GENOEG 
ALS JE NET VAN SCHOOL 
KOMT.

↓

De belofte aan studenten is letterlijk: tijdens je studie word je klaargestoomd 
voor de arbeidsmarkt. Na vier, vijf of zes jaar zwoegen zijn ze klaar met hun 
Bachelor en/of Master om er dan achter te komen dat het bedrijfsleven niet op 
hen zit te wachten. “Maak de beginnersfouten maar bij een ander, daarna ben 
je hier welkom. Over twee of drie jaar, als je wel goed genoeg bent.”

Terwijl je het best zo vroeg mogelijk in je carrière, zo veel mogelijk fouten moet 
maken. Want alleen daar leer je van.

Dat, dames en heren, is het gat tussen onderwijs en werkveld. In ons Digital 
Marketing Traineeship dichten we versneld dit gat. Hoe? Onder andere door 
de meest recente lesstof aan te bieden, die direct toegepast kan worden in de 
praktijk onder begeleiding van een persoonlijke coach.

Meer weten? Plan een afspraak in mijn agenda.
We kijken er naar uit om jullie te leren kennen!

HET CAREER LAUNCHERS PROGRAMMA 
START IN SEPTEMBER EN MAART

* Career Launchers is te volgen bij onze 
vestigingen in Enschede , Zwolle en Arnhem.

FLOWMUNDO
Ariënsplein 1
7511 JX Enschede

+31 53 2032399
info@flowmundo.nl FLOWMUNDO.NL

part of the

“

Dominique Hendriks
Talent Adviseur

Plan afspraak 

https://flowmundo.nl
https://calendly.com/flowmundo-agenda-dominique/30min

	https://calendly.com/flowmundo-jordy/

