
Marketing Officer 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! 

 

Marketing Officer stagiair 

 

Voor onze kantoren in Brussel, verwelkomen we vaak stagiaires zoals : Marketing Officer stagiair 

• Heb je de mogelijkheid om een stage van min. 3 maanden te volgen in het kader van je 

opleiding in Marketing, e-Marketing, Communicatie of een andere verwante richting?  

• Je bent gepassioneerd door Marketing en wilt je vaardigheden op dit gebied ontwikkelen? 

• Je bent creatief en vindt het leuk om ideeën uit te wisselen om de beste manier te vinden om 

over een onderwerp te communiceren? 

• Je hebt een sterke interesse in Digital Marketing met al zijn aspecten? 

• 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 

 

Als Marketing Officer vervoeg je de afdeling Marketing en werk je nauw samen met de Marketing 

Manager. Je werkt samen met hem aan de zichtbaarheid en de naamsbekendheid van Universem. 

✓ Je stuurt, samen met de Marketing Manager en de teams, gerichte acties aan voor 

prospects en bestaande klanten. 

✓ Je creëert en publiceert relevante content voor onze social media (LinkedIn, Facebook, 

Instagram, Twitter, Youtube). 

✓ Je ondersteunt de ontwikkeling van promotiemateriaal voor Universem zoals business 

cases, white papers, goodies, leaflets, etc. 

✓ Je werkt mee aan de creatie en verzending van verschillende soorten nieuwsbrieven naar 

onze klanten/prospects. 

✓ Je draagt bij aan de organisatie en promotie van evenementen: workshops, conferenties, 

beurzen, fidelity events, webinars, etc. 

✓ Je werkt mee aan het bewerken en publiceren van persberichten. 

✓ Je ondersteunt de regelmatige updates van de Universem website (met Wordpress), bij de 

creatie en publicatie van blog artikels en ondersteunt de implementatie van 

geoptimaliseerde inhoud voor de website. 



✓ Met de hulp van de Marketing Manager en ons team van experts, ondersteun je de online 

reclamecampagnes voor Universem. 

✓ Je ondersteunt de updates en de opvolging van de database van onze klanten. 

✓ Je ondersteunt lead generation-initiatieven naar onze B2B-klanten, zoals direct mailings, e-

mailcampagnes, etc. 

✓ Je helpt met het opstellen van enquêtes en marktonderzoeksprojecten. 

 

 

Wat we zoeken 000 

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

Communicatie of een andere verwante richting. 

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

realiseren.  

• Je bent een goede communicator. Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands (geschreven & 

gesproken) en een zeer goede kennis van het Engels. Je hebt ook een goede kennis van het Frans. 

• Je bent een echte teamplayer, je bent gemakkelijk om mee samen te werken en je kan ook 

gemakkelijk autonoom werken. 

• Je bent creatief en vindt het leuk om ideeën uit te wisselen om de beste manier te vinden om over 

een onderwerp te communiceren. 

• Je bent georganiseerd, weet je prioriteiten te beheren en je hebt oog voor detail. 

• Je hebt een sterke interesse in Digital Marketing en alle aanverwante domeinen. 

• Je hebt een goede kennis van de MS Office Suite (Word, Excel & PowerPoint). 

• Kennis van Photoshop, InDesign, of een aanverwante tool is een goede plus. 

 

Wat bieden wij aan 000 

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

deze stage krijgt u veel verantwoordelijkheden die u in staat stellen uw marketing- en 

communicatievaardigheden te ontwikkelen. Deze stage zal u dus de mogelijkheid bieden om alle 

verschillende aspecten van een marketingfunctie aan te pakken. 

 

Interesse om onze nieuwe collega te worden? 0000 

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!  


