
 
 
 
 

Technical Marketing Stage 
Vind jij het leuk om sterke marketingcampagnes op te zetten? Word jij enthousiast van digitale 
oplossingen? Ben je iemand die graag data met elkaar doet spreken? 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) IT of een IT-gerelateerde studie. 
• Een uitstekende kennis van CSS, HTML en Javascript is cruciaal. Kennis van Java is een bonus.  
• Je hebt een kritische geest die het grote geheel ziet, maar die ook aandacht schenkt aan alle details.  
• Ervaring met REST API kan zeker van pas komen.  
• Met de nodige creativiteit kan jij aan de slag bij het uitdenken van customer flows.  

Welke job mag je uitoefenen?  

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

• Je staat mee in voor de goede afloop van projecten, in samenwerking onze Senior Technical Marketeer.   
• Als stagiair(e) Technical Marketeer kan je functionele vereisten makkelijk interpreteren en omzetten naar 

de juiste campagnes en technische configuratie. 
• Je denkt mee met de klant over doelstellingen en hoe je die op de beste manier kan behalen met 

behulp van slimme technologieën.  
• Je werkt mee aan het uitbouwen van formulieren, landingspagina’s en e-mails.  
• Je bent behulpzaam, flexibel en pro-actief!  

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. Je leert daarnaast bij over marketing 
automation en gebruikt tools zoals Active Campaign & Oracle Eloqua. 

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  

 


