
Digital marketing traineeship: Career Launchers

Enschede / Zwolle / Arnhem

Fulltime

Wil jij het komende jaar het maximale uit jezelf halen op vakinhoudelijk en persoonlijk
gebied? En ben jij klaar om de veelzijdige digital marketeer te worden, die helemaal klaar is
voor zijn of haar arbeidstoekomst? Dan is ons Traineeship Digital Marketing het komende
jaar de place to be voor jou! Je gaat samen met onze talentbegeleiders en experts uit het
werkveld, jezelf in één jaar klaarstomen om de digitale wereld te veroveren.

De pre-launch fase
In de pre-launch fase (de gratis opleidingsfase voorafgaand aan het traineeship) word je
klaargestoomd, met vakinhoudelijke opdrachten, sollicitatietraining en coaching, op het
traineeship. Tijdens deze fase ga je onder andere aan de slag met een viertal opdrachten;
webanalyse, content marketing, SEA en SEO. Deze opdrachten worden samen met de
talentbegeleiders behandeld om zo je kennisniveau te vergroten voor je van start gaat met
het traineeship.

Waarom jouw traineeship bij Flowmundo?
Een hbo of wo opleiding biedt je een goede theoretische basis, maar wij als Flowmundo
Digital Talent merken dat er een gat zit tussen onderwijs en het werkveld op gebied van
kennis, werkervaring en de nodige softskills. Met ons 1 jarige Career Launch programma
zorgen wij er samen voor dat dit gat verdwijnt! 4 dagen per week werk je als digital
marketeer bij een toffe organisatie (met baangarantie) in jouw regio. Daarnaast krijg je één
dag per week masterclasses gegeven door experts uit het werkveld. Zij bieden je de meest
actuele kennis, tools en handvatten aan om jouw digital marketing te launchen naar de next
level!

De masterclasses zijn onderverdeeld in vier verschillende onderwerpen; algemeen online
marketing, performance, content en persoonlijke skills ontwikkeling. Een aantal van onze
toffe masterclasses die jij op hbo+ niveau gaat volgen zijn:

• SEO en SEA
• Online marketing strategie
• Content marketing
• Social media marketing
• Social media advertising
• Display advertising
• Platformen zoals: Facebook, Instagram, LinkedIn en TikTok
• Big data
• Internet recht
• Zelfmanagement
• Personal branding
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Ps: download op deze pagina de brochure voor meer informatie en het volledige
lesprogramma.

Na het traineeship ontvang jij je Flowmundo certificaat, waarmee jij een 3-0 voorsprong hebt
op andere digital marketeers!

Goed om te weten

• Het traineeship is te volgen op locatie Enschede, Zwolle en Arnhem;
• De trainingsdag is op dinsdag;
• Het betreft een 1 jarig fulltime traineeship (40u p/wk);
• 32 uur werken, 1 dag leren;
• Alle trainingen en certificaten worden voor jou betaald;

Wie ben jij

• Je hebt een afgeronde hbo/wo opleiding en affiniteit met (digital) marketing en
communicatie;
• Je bent een harde werker en handelt pro actief;
• Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en kan makkelijk zelfstandig aan de slag;
• Sterke communicatieve vaardigheden.

Wij bieden

• 44 opleidingsdagen, volledig vergoed door de opdrachtgever;
• Een totale vergoeding van 1600,- netto per maand;
• Leuke events om je netwerk te verbreden;
• Persoonlijke coaching en begeleiding door onze talentbegeleiders;
• Reiskostenvergoeding.

Soort dienstverband: Voltijds, Tijdelijk, Betaalde opleiding / bbl
Contractduur 12 maanden

Arbeidsvoorwaarden: Reiskostenvergoeding

Werkschema: Dagdienst

Opleiding: HBO (Gewenst)

Taal: Nederlands (Vereist)
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https://flowmundo.nl/digital-talent/career-launchers-trainees/

