
Digitale marketing stagiair 
 

 

Universem is een toonaangevend Digital Marketing consulting bedrijf 

gespecialiseerd in trafic acquisition (SEO, Content Marketing, Search Paid, Social Paid, 

...) en in het optimaliseren van de conversie van bezoekers naar klanten dankzij Web 

Analytics. Vandaag hebben wij 30 gepassioneerde collega's in onze twee kantoren in 

Gembloux en Brussel. We zijn Google Marketing Platform Partner gecertificeerd, en werken samen met 

klanten zoals Delvaux, Leonidas, Camber, WWF, MediaMarkt, ... Onze sterkte? Ons team! 

 

Digitale marketing stagiair 

 

Om ons projectteam te versterken, verwelkomen we vaak stagiaires als: Digitale marketing 

stagiair 

 

• Heb je de mogelijkheid om een stage van min. 3 maanden te volgen als onderdeel van je studie 

in Marketing, e-Marketing, e-Business, Business, Managementwetenschappen, Economische 

Wetenschappen, Multimedia Schrijven, Communicatie of een andere gerelateerde richting?  

• U bent gepassioneerd door digitale marketing en wilt uw vaardigheden op dit gebied 

ontwikkelen? 

• Ben je creatief en vind je het leuk om ideeën uit te wisselen om de beste manier te vinden om 

over een onderwerp te communiceren? 

• Een interessante stage, verantwoordelijkheden, een groeiend bedrijf met een vriendelijke en 

mensgerichte sfeer... dat spreekt je aan?  

 

Solliciteer nu! We hebben misschien de stage die je zoekt... 
 

 

 

Uw bijdrage aan Universem tijdens uw stage 

Uw verantwoordelijkheden 

 

✓ U ondersteunt het projectteam bij het beheer van de digitale marketing consultancy 

opdrachten. 

✓ Je neemt deel aan het uitwerken van oplossingen "op maat" voor de klanten van Universem. 

✓ Je ondersteunt het beheer van campagnes op Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn 

Ads, ... en neemt deel aan het uitwerken van actieplannen in Search Engine Optimization. 

✓ Je werkt geoptimaliseerde content uit en schrijft deze in een SEO perspectief. 

✓ Je ondersteunt de analyse van rapporten uit Google Analytics. 

✓ Je bent verantwoordelijk voor het beheer van alle aspecten van het project, inclusief de 

ontwikkeling en uitvoering van het projectplan. 
 

 



Wat we zoeken000 

 

• Je zit in het laatste jaar van je bachelor- of masterdiploma in Marketing, e-Marketing, e-Business, 

Business, Managementwetenschappen, Economische wetenschappen, Multimedia Writing, 

Communicatie of een ander aanverwant vakgebied. 

• Je hebt de mogelijkheid om, als onderdeel van je opleiding, een stage van min. 3 maanden te 

volgen. 

• Je bent gepassioneerd door Digital Marketing en toont je interesse met basiskennis in het 

vakgebied. 

• Je bent proactief, je houdt van uitdagingen en je bent zelfstandig. 

• Je bent een echte teamplayer, je bent empathisch, makkelijk in de omgang en nieuwsgierig. 

• Je bezit een goed analytisch vermogen en blijft gefocust op het te bereiken doel om niet te 

verslappen. 

• Je hebt een perfecte kennis van het Frans en uitstekende communicatieve vaardigheden 

(geschreven/gesproken). 

• Kennis van het Engels en/of Nederlands is een pluspunt. 

 

 

Wat bieden wij aan 

 

Wij bieden u een interessante en afwisselende stage in een dynamisch en groeiend bedrijf. Tijdens 

deze stage krijg je veel verantwoordelijkheden die je in staat stellen om je vaardigheden in digitale 

marketing te ontwikkelen. Bovendien krijgt u de kans om een echte impact te hebben door bij te 

dragen aan het dagelijks beheer van lonende projecten.  

 

. 

Dus, geïnteresseerd om onze nieuwe collega te worden?  000 

 

Stuur je cv en sollicitatiebrief naar Nicolas Fonseca, Talent Manager! Gelieve ook de periode te 

vermelden waarin je stage moet worden gerealiseerd. 

 

Uw team wacht op u! 

 

 

 

 

 

 

 

 


