
 

 

Stage (online) marketing 

 

Zoek jij een uitdagende (afstudeer)stage in online marketing waar je echt een bijdrage kan leveren? 

Dan verwelkomen we je graag bij Decobel. Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) die zich 32 tot 40 uur 

per week wil vastbijten in ons marketingtraject. Je gaat aan de slag met een verbeterslag van online 

projecten en online zichtbaarheid. Daarnaast doe je onderzoek naar de beste wijze om ons bedrijf en 

onze merken op de kaart te zetten met online marketing. Je zoekt de verdieping in online marketing en 

alles daaromheen. 

 

Wat ga je o.a. doen? 

- Analyses uitvoeren voor sociale media campagnes: LinkedIn, Instagram en Facebook; 

- Analyses uitvoeren voor advertentie campagnes: Loods 5, Bol.com en eigen webshop; 

- Onderzoek uitvoeren naar doelgroepen en marketing; 

- Balanceren met vastgestelde marketingbudgetten en zoeken naar de optimale conversie. 

 

Wie ben jij? 

Jij bent een MBO, HBO of WO student die een stage in de richting van marketing, communicatie, 

commercie of creative business zoekt. Daarnaast ben je een echte aanpakker en onderzoeker en heb 

je oog voor mogelijkheden voor de organisatie. Je hebt een perfecte beheersing van de Nederlandse 

taal en je hebt affiniteit met social media en analyse platformen als Google Analytics. Ervaring met en 

beheersing van Adobe is een pré. 

 

Wat hebben wij jou te bieden? 

Tijdens deze uitdagende stage bij Decobel kom je terecht in een jonge start-up/scale-up met een fijne 

werkomgeving en ruimte voor creativiteit. Samen met het enthousiaste team kun je een echte bijdrage 

leveren aan de doorbraak van onze organisatie en onze merken. Geen saaie stage met taken als 

koffie zetten en de vaatwasser vullen, maar betrokken zijn bij ons team en van toegevoegde waarde 

kunnen zijn. De start en de duur van de stage is in overleg, afhankelijk van jouw criteria. Daarnaast 

ontvang je natuurlijk een passende stagevergoeding. 

 

Wie zijn wij? 

Decobel is een jonge start-up/scale-up met akoestische creatieve oplossingen voor zakelijk en privé, 

gevestigd op het industrieterrein van Lopik en onderdeel van de Legit Forum Groep. We zijn een 

informele organisatie met korte lijnen, waardoor snel geschakeld kan worden en beslissingen kunnen 

worden genomen. We richten ons zowel op de B2B als B2C voor de verkoop van akoestische 

oplossingen. Om dit te realiseren hebben we momenteel één website, drie webshops en twee winkel 

locaties. 

 

Ben jij de enthousiaste stagiair die wij zoeken om gas te geven aan onze online marketing? Dan zien 

wij graag jouw sollicitatie tegemoet. Stuur jouw cv en motivatie naar tom@decobel.nl. Voor vragen kun 

je ons bereiken door te mailen of te bellen naar 0348-233 999. 

 

 

Decobel is een merk van Studio Stoer, en onderdeel van Legit Forum Groep (www.legitforum.nl) 


