Meewerkstage marketing
APCOA PARKING Nederland B.V. maakt deel uit van APCOA PARKING GROUP, de nummer één
parkeerexploitant in Europa. Met meer dan 45 jaar ervaring in parkeerbeheer en een jaarlijkse omzet
van meer dan 1 miljard onderscheidt APCOA PARKING zich van haar concurrenten. De groep
beheert en exploiteert ruim 1,4 miljoen parkeerplaatsen op meer dan 9.000 locaties in 13 Europese
landen. In Nederland beheert APCOA PARKING momenteel 70 garages.
Op onze afdeling marketing zoeken we met ingang van september 2019 een stagiaire die echt gaat
meewerken. De afdeling bestaat in Nederland uit één medewerker die nauw samenwerkt met de
afdeling operations en ondersteund wordt door de afdeling marketing vanuit de holding in Stuttgart.
Je wordt betrokken in het hele online proces van onze marketing waarbij de werkzaamheden bestaan
uit o.a.:
Onderhouden van de website:
• Aanpassen van content.
• Updaten en maken van nieuwe landingspagina’s.
SEO
•
•
•

Verbeteren van online organische vindbaarheid van www.apcoa.nl.
Schrijven van blogs/ nieuwsberichten.
Gebruik maken van tools als similar web.

Social media
• Schrijven van posts voor volgers van APCOA PARKING. Inhaken op evenementen, trends,
interesses van onze doelgroepen en daarbij de garages promoten.
• Zorgdragen voor partnerships/ samenwerkingsverbanden (doel is top of mind bij publiek van
de partner middels like en share acties, taggen etc.) zodat APCOA meer bekendheid krijgt/
bezoekt ontvangt van publiek dat interesse heeft in de locatie waarin onze parking ligt.
• Maken van doeltreffende advertenties.
Analytics
• Analyseren van het websitebezoek in Google Analytics voor verschillende soorten
zoekverkeer.
• Conclusies en aanbevelingen schrijven voor verbeteringen.
Overig
• Maken van communicatiemateriaal voor garages op verzoek zoals posters, flyers etc.
• Meeschrijven aan marketing plannen voor individuele garages.
Wat zoeken wij in jou?
•
•
•
•
•

Je volgt een HBO opleiding in de richting van (online) marketing
Ervaring met social media
Pro-actief
Zelfstandig
Analytisch

•
•

Nauwkeurig
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

APCOA biedt jou:
Een meewerkstage in hartje Rotterdam binnen een internationale omgeving. Je komt in aanmerking
voor een stagevergoeding die afhankelijk is van je opleidingsniveau en het aantal dagen dat je stage
komt lopen.

