Marketing stagiair
Wat ga je doen?
Ben jij creatief en heb je een passie voor marketing? Dan kun je bij ons je lol op. Je
mag ons meehelpen om een marketingstrategie te maken en om vervolgens leuke
content voor onze kanalen te creëren. Ook help je met het ontwikkelen en uitvoeren
van marketing- en PR-plannen.
Tracefy is een Delfts bedrijf in IoT oplossingen voor Smart Mobility. Wij zijn een team
van jonge professionals, gek van fietsen en gedreven om een bijdrage te leveren
aan sociale uitdagingen als duurzame mobiliteit, kwaliteit van de leefomgeving,
veiligheid en gezondheid.
Fietsen staat met stip op nummer 1 als het gaat om duurzame oplossingen om
steden bereikbaar en leefbaar te houden. Kijk om je heen en je ziet steeds meer
bikesharing en bezorgdiensten op de fiets. Organisaties die niet 1 maar een hele
vloot fietsen (en e-scooters) beheren. Met onze GPS oplossing - een combinatie van
een GPS tracker, app en online portal - bieden wij de mogelijkheid het vlootbeheer
eenvoudig en efficiënt in te richten. En zo wordt het gebruik van fietsen en escooters een nog aantrekkelijker alternatief ten opzichte van auto's. Om ons verhaal
nog beter en actiever aan consumenten en de zakelijke markt over te brengen, zijn
wij opzoek naar een marketing stagiair.
Wat neem je mee?
Naast je gezelligheid zoeken wij iemand die een marketingstudie volgt en initiatief
durft te tonen. Wij zoeken iemand met ervaring in het maken van content en die
goed overweg kan met social media. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je de
Nederlandse en Engelse taal heel goed beheerst en dat je leuke content kunt
schrijven.
Wat we bieden
Een stage in de wereld van Smart Mobility IoT bij een jong en snel groeiend bedrijf
met nationale en internationale klanten. Een oude staalfabriek vlakbij het centrum en
station van Delft is onze thuisbasis en biedt een inspirerende werkplek en gezellige
omgeving voor een lunch en borrels.
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