
 
 
 
 

Digital & Content Marketing Stage 
Vind jij het leuk om sterke marketingcampagnes op te zetten? Word jij enthousiast van digitale 
oplossingen? Ben jij in staat leuke blogs te schrijven? Zou je dat liefst van al in een fantastische 
start-up omgeving doen? Dan ben jij misschien wel wie we zoeken!  

Be Bold is een marketingagentschap dat gespecialiseerd is in marketing automation en digitale marketing. We 
staan niet alleen bekend om de succesvolle resultaten die we boeken met onze klanten, maar ook om ons 
cross-functionele team. Met IT experts, ervaren business analysten en bold marketeers, doen wij ons beste werk 
samen.  

Sounds good? Ontdek hoe jij onze toekomst mee kan creëren:  

Wie ben jij? 
Als potentiële kandidaat voor deze fantastisch leuke, leerrijke en ‘Bold’ stageplaats ben jij: 

• Student(e) Marketing. 
• Op zoek naar een stageplaats voor minimaal 12 weken. 
• Flexibel en heb je een echte start-up mentaliteit. 
• Gepassioneerd door alles wat met digital marketing en marketing automation te maken heeft. 
• Een passie hebt voor het samenbrengen en gelukkig maken van mensen. 
• Kennis van Adobe is een plus (Photoshop, Illustrator, Indesign, After effects). 
• Kennis van Facebook Business en Google Analytics zijn een plus. 

Welke job mag je uitoefenen?  

Tijdens je stageperiode zal je je onder meer bezighouden met volgende zaken: 

• Creëren van orginele content voor Social Media. 
• Uitvoeren en bedenken van marketing acties. 
• Uitwerken van blogs voor de website en de social media kanalen. 
• Analyse en tracking van de social media campagnes. 

o Online campagnes opvolgen, data analyses uitvoeren en verdere acties hierop afstellen.  
o Zelf acties/actieplan voorstellen om Be Bold Brand Awareness te verhogen. 

• Bonus: je mag onze Be Bold social media kanalen beheren: Facebook, LinkedIn, Instagram… 

En… What’s in it for you?  

Als onderdeel van het Be Bold team stopt het hier niet! We willen jou helemaal onderdompelen in de start-up 
sfeer en zoveel mogelijk betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. Zo krijg je de kans om, in samenspraak met 
de verantwoordelijke, je eigen ideeën en initiatieven uit te voeren. 

Werken bij Be Bold is een geheel unieke ervaring. We zijn een gezellige, cross-functionele bende en we 
geloven steevast dat onze nauwe band de sleutel tot ons succes vormt. Met al onze verschillende profielen en 
een interessante mix van talenten weten onze klanten dat ze op ons kunnen rekenen. En dat telt! 

Ben jij onze ideale kandidaat? Laat dan van je horen!  

Contacteer ons met je CV en motivatiebrief – wij doen de rest.  

Contact: karen@bebold.digital 

 


