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WORD 
CAREER 
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LEREN, WERKEN &  
VERDIENEN 

BAANGARANTIE

PERSOONLIJKE COACHING 

PERSONAL LEADERSHIP 
PROGRAM: DESIGN YOUR 
LIFE

MASTERCLASSES VAN O.A. 
AWARD WINNING AGENCIES

DE BESTE START 
VAN JOUW  
CARRIÈRE

Samen maken we van jou dé ultieme 
marketeer. Maar dat kan alleen als jij beschikt 
over de juiste drijfveren, motivatie en de 
absolute wil om het komende jaar alles eruit 
te halen wat er in zit. Als jij dat doet, zullen wij 
je binnen onze macht met alles helpen dat er 
het komende jaar op je pad komt. 

Je werkweek bestaat uit 32 uur werken en 
1 dag volgen van masterclasses. Of je nou 
online marketeer of timmerman wil worden, 
leren doe je in de praktijk! Daarom breng je 
jouw kennis en skills 4 dagen in de praktijk 
bij een toffe organisatie in jouw regio. In 
ons Digital Marketing Traineeship krijg je 
maandelijks een vergoeding van €1600,-. 
Daarnaast wordt het masterclass programma 
en de maandelijkse coaching (t.w.v. €25.000,-) 
volledig vergoed door de organisatie waar je 
werkzaam bent. Oftewel, de perfecte stap na 
je studie. 

Om het maximale uit de start van je (digital 
marketing) carrière te halen volg je één dag 
per week masterclasses door o.a. award 
winning agencies. Binnen het masterclass 
programma kies je na verloop van tijd samen 
met je coach een verdiepende leerlijn. Word jij 
een creatieve content, performance of allround 
marketeer? Je hebt het zelf in de hand.

Je gaat een jaar lang investeren in jezelf en het 
bedrijf investeert gedurende het jaar ook
flink in jou. Daarom zou het ideaal zijn als jullie 
na het traineeship met elkaar doorgaan. Het
bedrijf is bij positieve evaluaties dan ook 
verplicht om jou een aanbod te doen na het
traineeship.

Maandelijks bespreek je jouw persoonlijke en 
vakinhoudelijke doelen en ambities met je
persoonlijke coach. Wat gaat goed en wat 
kan/moet beter? Samen bepalen jullie de stip 
op jouw horizon en belangrijker, hoe je daar 
gaat komen. Het maakt niet uit waar je nu 
staat. Het gaat om waar je naartoe wil, want 
als je écht wil, dan is er veel mogelijk. Daar 
gaat je business coach je bij helpen!

Ons traineeship is geen ‘normale’ baan. Het is 
een ontwikkeltraject, waarbij we in het ‘Design 
Your Life programma’ inzoomen op jou als 
persoon. We gaan in kaart brengen wat je 
sterke punten en ambities zijn. Maar nog  
meer onderzoeken en ontdekken we wat jij 
nodig hebt om de beste versie van je-

zelf te zijn. Middels je persoonlijke Succes 
Canvas maken we een plan voor maximale 
persoonlijke groei binnen de periode van 1 jaar. 

 → Alle vacatures hebben 2-3 jaar 
werkervaring als vereiste, wij niet 

 → De wereld verandert zo snel, dat studies 
hier niet op in kunnen spelen en lesstof is 
verouderd 

 → Online marketing leer je alleen door het in 
de praktijk te brengen 

 → Kennis zorgt voor vertrouwen, hierdoor  
kan je onzeker zijn over je eigen kunnen 

WAAROM ONS DIGITAL  
MARKETING TRAINEESHIP?



Ons 1-jarige traineeship is er volledig op gericht om van 
jou de best mogelijke digital marketeer te maken. Je gaat 
ongekend veel kennis opdoen door masterclasses van o.a. 
award winning agencies en krijgt een volledig personal 
leadership programma toegespitst op jouw ontwikkeling.

DE  V L I E G START  VAN  J E  CARR I È R E !

CAREER 
LAUNCHERS 

Ik ben van toegevoegde
waarde, doordat ik de
geleerde kennis vanuit de
masterclasses gelijk kan
toepassen in de praktijk.”

Susan Nevels

Susan was Flowmundo Trainee bij 
Eijsink in 2021 en is daar inmiddels 
werkzaam als Content Marketeer. 

″
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25%
Persoonlijke
ontwikkeling

4
Werkdagen 

per week

44
Opleidings-

dagen

Dag  
masterclasses 

per week

11
Jaar  

traineeship

BELUISTER DE 
BRIGHT FUTURE PODCAST
Klik op de play button hieronder om de eerste 

aflevering over ‘het gat tussen onderwijs en werkveld’ 

te beluisteren. 

Bright Future Podcast 
Afl. 1: Het gat tussen onderwijs

en werkveld

https://open.spotify.com/episode/0KO4Gx3mcyRrMwYecPaFn5?si=b9fc31e693dc4b91


In het begin van het Traineeship leg je jouw online 
marketing fundament. Om de ideale sparringpartner 
te zijn, word je in het begin breed opgeleid en volg je 
masterclasses over alle facetten van online marketing. 
Na verloop van tijd kies je één van de drie leerlijnen om 

je kennis te verdiepen of verbreden. Je hebt de keuze uit: 
content, allround of performance marketing. Naast de 
verschillende leerlijnen werk je gedurende het traineeship 
continu aan je persoonlijke ontwikkeling in ons Personal 
Leadership Programm. 

KIES JE LEERLIJN 
VOOR MAXIMALE ONTWIKKELING

↓

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 :



AANMELDEN

START

↓

↓

6. Match met bedrijf

TOT  AAN  D E  LANC ER I N G 

INTAKE IN 6
SIMPELE STAPPEN

1. Kennismaking
Onze recruiter Dominique neemt contact op en 
plant een videocall om je te leren kennen. Ze deelt 
hierin ook alle ins en outs van het Career Launchers 
programma en samen bepalen jullie wat het vervolg 
gaat zijn.  

Samen gaan we op zoek naar de 
perfecte match voor jou!

2. Intakegesprek
Je hebt een intakegesprek met de talent developer in jouw regio. Hij 
is ontzettend nieuwsgierig wie je bent, waarom je het traineeship wil 
volgen en wat je eruit wil halen. Samen bepalen jullie of het de juiste 
stap is in jouw carrière. 

3. Selectie procedure
Na afloop van het intakegesprek hoor je binnen  
2 werkdagen of jij bent toegelaten tot het 
traineeship.

5. Sollicitatietraining
Onze sollicitatietraining vergroot je kans op je 
droombaan tijdens het traineeship. Je krijgt niet 
alleen een training solliciteren en presenteren, 
maar ook begeleiding bij het ontwikkelen van o.a. je 
motivatiebrief en CV, zodat je vol zelfvertrouwen aan 
de slag kan. 

4. Pre-launch course
In de Pre-launch Course wordt jouw kennisniveau 
opgeschroefd tot het niveau dat nodig is om van 
start te gaan met het traineeship.



WORD  D É  U LT I EM E  D I G I TA L  MARK E T E E R

SAMEN 
LATEN WE 
JOU GROEIEN 

HET MAAKT NIET UIT WAAR 
JE NU STAAT, OF WAT JE NU 
AL KAN. HET GAAT ER OM 
WAAR JE NAARTOE WIL.“ ↓

Al is alleen de wil niet genoeg. Je zal het iedere dag weer moeten laten 
zien. Niet alleen aan je opdrachtgever, je omgeving of aan je coach. 
Maar vooral aan jezelf. Samen gaan we voor maximale groei, maar de 
bal ligt ten alle tijden bij jou. We kunnen je overal bij helpen en
ondersteunen, maar jij bent de baas over je eigen succes.

Het is spannend om de stap te zetten, maar ergens weet je dat het 
nodig is. We willen je heel graag helpen, adviseren en vrijblijvend een 
kop koffie drinken.

Plan je een afspraak in mijn agenda?
We kijken er naar uit om je te leren kennen!

HET CAREER LAUNCHERS PROGRAMMA 
START IN APRIL EN SEPTEMBER

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

Dominique Hendriks
Talent Adviseur

Plan afspraak 

https://flowmundo.nl

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

