
 
 

  
 

 

Marketing stage bij SpecialSpex 

Stage, 32-40 uur per week (minimaal 3 maanden). 

SpecialSpex is op zoek naar een stagiair marketing! Heb jij een passie voor sport en houd jij focus? 

Werk je graag zelfstandig? Dan kan je deze kans niet laten schieten. SpecialSpex is een snelgroeiend 

bedrijf in speciaalbrillen op sterkte. Denk hier bijvoorbeeld aan sportbrillen, veiligheidsbrillen en 

beeldschermbrillen. Deze brillen bieden wij aan op de webshop, via een shop in shop bij de retailers, 

en tijdens evenementen.  

Voor de divisie sport zoeken wij een (online-) marketeer om de business verder te helpen groeien. 

Functieomschrijving 

De opdracht is:  

- Je werkt aan een marketingprogramma en voert deze uit 

- Denkt mee in het optimaliseren van het bereik binnen de doelgroep via SEO, SEA (Adwords 

en Microsoftcampagnes) en social media 

- Het benaderen van bloggers en vloggers en genereren van kwalitatieve backlinks 

- Het opstellen van een marketingkalender met thema’s en relevante evenementen 

- Het opstellen en uitvoeren van regionale marketingcampagnes rond de shop in shop locaties  

- Het bedenken van marketingacties 

En je voert dagelijks de volgende taken uit: 

- Je hebt contact met onze consumenten. Je beantwoordt vragen en doet de afhandeling van 

opmerkingen en klachten 

Naast deze taken is er een scala aan mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Wil je meer leren over 

business development en ondernemen? We helpen je graag met het ontwikkelen van je talenten. 

Functie eisen 

- Je hebt focus: je laat je niet snel uit het veld slaan en wilt graag alles beter maken 

- Je werkt zelfstandig: het liefste handel je een probleem zoveel mogelijk zelf af, maar je bent 

ook niet bang om hulp te vragen wanneer dat echt nodig is 

- Je bent analytisch ingesteld en bekijkt een uitdaging altijd van meerdere kanten 

- Je bent goed met taal: voor een foutloos en uitnodigend stuk draai jij je hand niet om 

 

 



 
 

  
 

- Bij voorkeur vind je het leuk geweldige content te maken: denk aan fotografie, film, DTP (via 

Photoshop of Indesign) of vergelijkbaar 

- Je hebt een passie voor sport 

Je vindt het leuk om bij te leren over marketing: wij leren je graag de fijne kneepjes van het vak. Een 

goed gevoel voor humor komt mooi van pas. Maar bovenal vind je het leuk om iedere dag vol 

energie aan de slag te gaan om het verschil te maken voor mensen die met een heldere blik hun 

doelen willen bereiken! 

Vergoeding 

Je krijgt van ons een stagevergoeding van €250,- in de maand. Je krijgt je reiskosten vergoed.  

Wie zijn wij? 

SpecialSpex biedt de beste bril voor elke activiteit. Door de drager deskundig te adviseren en het 

beste product aan te bieden verbeteren wij de prestatie en plezier tijdens het gebruik van deze 

speciale bril voor het specifieke gebruikersmoment. SpecialSpex biedt deze speciale brillen via 

meerdere distributiekanalen aan de consument. 

In een klein vast team in samenwerking met grote & kleine (inter-)nationale partners, werken we vol 

passie aan het bereiken van dit doel. Dit doen wij door ons op elk niveau professioneel en wendbaar 

op te stellen. De lijnen zijn kort en dat maakt dat er alle ruimte is om nieuwe ideeën voor te stellen 

en te onderzoeken. Daarin bepaal je dus ook grotendeels je eigen ontwikkeling.  

Je krijgt een mooie inkijk in tal van marketing onderwerpen, maar ook van andere disciplines. Wij 

bewegen ons in een innovatieve technische markt, waarin SpecialSpex handig beschikbare 

technologie combineert. Voor meer informatie bezoek onze website: www.specialspex.com 

 

Interesse? 

Wil jij deze uitdaging aangaan? Stuur dan een sollicitatie naar info@specialspex.com Wanneer je in je 

sollicitatie laat zien dat je creatief bent, wordt dat gewaardeerd! 

 

 

 


