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WANTED! STAGIAIR(E) E-COMMERCE
Volg jij een opleiding voor E-commerce specialist of E-commerce manager en zoek jij een afstudeerstage waarbij je
echt het verschil kan maken? Lees dan even verder!
In september gaan onze nieuwe webshops de lucht in. En daar hebben we een beetje hulp bij nodig.
Misschien wel van jou!

Wat ga je doen?
Je gaat ons helpen om onze online ambities waar te maken. Je werkt samen met onze afdeling Marketing en ons externe
SEO-bureau toe naar een succesvolle lancering én een snelle vindbaarheid van onze shops.
•
•
•

Je gaat je bezig houden met SEO, SEA, Social Media Advertising, e-mailmarketing en nieuwsbrieven.
Je werkt aan een continue conversieverbetering van onze webshops, zodat het aantal bezoekers én het aantal
verkopen meegroeit met onze ambities.
Je test, meet, analyseert en presenteert de resultaten van je inspanningen. Je signaleert
optimalisatiemogelijkheden en maakt voorstellen voor verbeteringen.

Wat neem jij mee?
Natuurlijk gaan we jou goed begeleiden tijdens je stage en ga je een hoop leren. Maar we willen ook graag van jou leren!
Daarom zoeken wij wel iemand die dit project als afstudeerstage kan doen én die van nature graag pioniert.
•
•
•
•
•

Door je opleiding heb je een behoorlijke dosis kennis van e-commerce
Je bent creatief, initiatiefrijk en je durft te experimenteren.
Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau
Je hebt goede communicatieve vaardigheden; je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands. Heb je ook een goede
kennis van de Duitse taal, dan heb je misschien wel een streepje voor
Je bent een enthousiaste teamplayer

KAVO B.V. is al meer dan 35 jaar wereldwijd leverancier van auto-onderdelen voor Japanse en Koreaanse auto’s. Recentelijk
hebben wij ons specialisme uitgebreid met een volledige range schokdempers en sinds dit jaar zijn wij ook klaar voor de
toekomst als dé specialist in onderdelen voor elektrische auto’s. Met meer dan 27.000 referenties op voorraad en klanten
in ruim 80 landen zijn wij één van de grootste aanbieders in de wereld.
Kom je bij ons stage lopen, dan ga je dat doen in een energieke omgeving. Met gepassioneerde collega’s die beschikken
over een gezonde drive. De markt waarin wij opereren is uiterst dynamisch. Door onze platte organisatiestructuur en nononsens cultuur weten wij volop en snel te schakelen op alle ontwikkelingen in de markt én bij de klant. Pas jij daar tussen,
dan kan je rekenen op;
•
•
•

Een uitdagende stage in een groeiende organisatie met een platte organisatiestructuur
Een gezellig team collega’s
Een informele werkomgeving met volop kansen voor iemand die deze weet te benutten

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie en je CV naar darja@kavoparts.com
Wil je liever eerst nog iets meer weten? Bel dan naar Darja via telefoonnummer 055 53 939 67
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