mypup – Stageonderzoek: Het verbeteren van de online vindbaarheid (SEO) en het opzetten van een
social media netwerk:

Wat je verteld dat je doet…
“Ik loop stage binnen een scale up en help hierbinnen mee aan het verbeteren van de vindbaarheid van de
website en het vergroten/ uitbreiden van het social media netwerk”
Jij ziet uitdaging in…
•
•
•
•

Het optimaliseren van de website tekst
Onderzoeken welke woorden op de website gebruikt dienen te worden om de vindbaarheid te
vergroten en dit tevens doorzetten naar artikelen, interviews etc.
Het optimaliseren van de social media kanalen doormiddel van film, foto etc.
Daarnaast kun je ook je handen uit de mouwen steken, meewerken met je team wanneer dat
gevraagd wordt en die je energie weet te geven.

Wat doet mypup…
•

•
•

My Pick Up Point - levert onbemande Pick Up Points aan bedrijven, bedrijfsverzamelgebouwen,
ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en appartementencomplexen zodat hun medewerkers, huurders
en bewoners gemakkelijk hun privé pakjes kunnen ontvangen
Bekijk wat we doen op youtube: DEMO MYPUP
Kortom, wij maken het leven gemakkelijk voor de online shopper

Wat ga je doen…
•

Jij bent mede verantwoordelijk voor het verbeteren naar de online vindbaarheid en het up to date
houden van successen via de diverse social media kanalen

•

Je werkt mee in een team dat dagelijks de zorg draagt voor de leveringen en klantvragen

Wat kan je…of kun je leren
•
•
•
•
•
•
•

Je kunt goed plannen en organiseren en hebt goede Excel skills
Je werkt netjes en gestructureerd en weet hoofd- en bijzaken goed te splitsen
Je bent op de hoogte van de diverse social media kanalen en weet hoe hier mee om te gaan
Je bent niet bang om mee te werken
Je kan goed presenteren, maar nog beter luisteren
Je durft beslissingen te nemen en fouten te maken
Je kunt goed Engels en Nederlands in woord en geschrift

Wat bieden we….
•
•
•
•
•

Leuke stagevergoeding.
Werken in een snelgroeiende start/scale up
Veel leermogelijkheden
Directe begeleiding vanuit het management
Down to earth cultuur, een jong team en veel gezelligheid!
Lijkt dit je wat? Neem dan contact met ons op via werken@mypup.nl of 085-0013717

