CAV Den Ham is een middelgrote zelfstandige mengvoederproducent. We beschikken over een moderne fabriek
waarin hoofdzakelijk rundvee-, varkens-, en pluimveevoeders geproduceerd worden. Naast de mengvoerfabriek
beschikt CAV Den Ham over een eigen CAVWinkel met alles op het gebied van dier, tuin en agri. We gebruiken
diverse media om onze klanten te informeren zoals Facebook, Instagram, WhatsApp, onze website/webshop en
middels nieuwsbrieven.

STAGE VACATURE
Wil jij alles leren op het gebied van (Online) Marketing en Communicatie? Vind jij het leuk om zelfstandig
verschillende projecten op te pakken? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Waarom CAV Den Ham?
CAV Den Ham biedt een uitdagende stage waarin je veel kennis en ervaring op kan doen. Daarnaast geven we je de
ruimte om zelf projecten op te starten en uit te voeren. Omdat we binnen ons bedrijf verschillende afdelingen
hebben zal de functie zeer veelzijdig zijn!
Wat ga je doen?
Je gaat CAV Den Ham helpen om betere posities in zoekmachines te krijgen, middels het schrijven van SEO-teksten
en linkbuilding. Daarnaast bedenk je creatieve content voor onze media kanalen en ben je betrokken bij het maken
van nieuwsbrieven.
Een greep uit jouw werkzaamheden:
- Creatieve ideeën aandragen voor onze contentkalender
- Meehelpen met het uitvoeren van de actiepunten die vanuit de contentkalender naar voren komen (zoals vlogs
maken, blogs/nieuwsberichten schrijven, etc.)
- Het mede verzorgen van content voor interne en externe mailings
- Je gaat aan de slag met onze Social Media-kanalen
- Zorgen voor een goede online vindbaarheid (SEO & SEA)
- Ruimte voor een persoonlijke opdracht vanuit de opleiding, bijvoorbeeld: Hoe kunnen wij onze nieuwsbrief het
beste verspreiden?
Wat verwachten we van jou:
- Je volgt een opleiding marketing/communicatie of iets vergelijkbaars
- Goed in Nederlandse taal
- Creatieve denkwijze
- Interesse voor Social Media
Wat wij jou bieden:
- Nette stagevergoeding (in overleg, afhankelijk van aantal stagedagen)
- Een gezellig, nuchter en informeel team
Interesse of vragen?
Voor vragen kan je bellen met Annelies Lindeboom (0564-672525). Je motivatie voor deze stageplek kan je mailen
naar: personeelszaken@cavdenham.nl. We zien jouw sollicitatie graag tegemoet!

