Dijital Pazarlama Yönetimi Stajı
Çok kısa zamanda dijital pazarlama ve SEO alanında derin analizler yapmayı öğrenin. Aktif bir
sosyal medya topluluğunu yönetin ve Avrupa çapındaki üniversitelerle ortaklıklar geliştirin.
coLanguage’de biz, Avrupa ile bağlantı kurmak için online dil kursu sağlıyoruz. coLanguage’in
Belçika’da ve İspanya’da ofisleri mevcuttur. Sunduğumuz staj imkanının süresi en az 3
aydır. Çalışma saatleri konusunda oldukça esneğiz: pazarlama stajını bütün bir yıl olarak
sunuyoruz. Eğer bu işte iyiysen, senin için kalıcı bir program hazırlamaktan da memnun
oluruz.
İspanya, Valencia’da veya Belçika, Gent’teki uluslararası ekibimizde, sana hayatında bir kere
gerçekleşebilecek bir deneyim fırsatı sunmayı çok isteriz. Valencia’daki ofisimiz oldukça
merkezi bir yerde. Valencia Erasmus öğrencileri için en tercih edilen yerlerden bir tanesi, biz
coLanguage olarak çalışmayı ve eğlenmeyi birleştirdik! Valencia stajını geçirmek için
mükemmel bir yer, çalışma dışındaki zamanlarını sahilde geçirebilirsin. Okyanusa giden tren ve
otobüs bağlantıları iyileştirildiğinden beri, zengin İspanyol mirasını deneyimlemek için zamanın
olacak. Ayrıca Valencia’da yemek oldukça ucuz ve evlerin fiyatı bir hayli uygun.
Gent’teki ofisimiz de aynı şekilde şehir merkezinde. Gent; Brüksel, Amsterdam, Paris ve
Bruges arasında konumlanmış merkezi bir şehirdir. Yaşayan 15000 öğrenciyle burası da Erasmus
aktivitelerinin oldukça yoğun olduğu bir yer. Burada asla sıkılmazsın!

Görevleriniz


SEO (bloglardaki ve açılış sayfalarındaki içeriğin yönetilmesi, kalite incelemesi, anahtar
kelime araştırması, link bulma vb.)



Zengin medya içeriği yaratma (resimler, grafikler, videolar ..)



Google Analitik raporlarını düzenleme



Bülten yönetimi (hedef tanımı, yeni kampanya üretimi, ...)



Pazarlama materyallerinin etkili bir şekilde dağıtılmasının hazırlanması



Ürün geliştirme (kullanıcıların tatmin anketleri, pazar testleri, ...), rekabet analizi, fiyat
belirleme değerlendirmeleri, pazarlama planları ve stratejileri.
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Profiliniz


İktisadi ve idari bilimler fakültesine bağlı pazarlama ile ilgili bölümlerde öğrenci veya
mezun olmak.



Pazarlama materyallerini analiz edebilme yeterliliği ile birlikte mükemmel bir konuşmacı
ve aynı zamanda yaratıcı olunmalı



İçeriğimizi ve ürünümüzü belirli ortamlarda yaymak için içerik üretme becerisine sahip
olmak



İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Hırvatça, Fransızca, İtalyanca, Slovakça, İspanyolca,
Türkçe, Litvanyaca ya da Bulgarca dillerinden bir veya birkaç tanesi anadiliniz olmalı

Size sunduklarımız


Çok kısa zamanda dijital pazarlama ve SEO alanında derin analizler yapmaya
başlayabilirsin.



Projelerde bağımsız işlerin ile bir farklılık yaratabilirsin.



Besleyici bir ortamda yeni girişimlerini uygulayabilirsin.



Daha ileri bir işe alım bakış açısı kazanabilirsin.

Staj hakkında


Dönem: Ocak ayından itibaren yıl boyu.



Süre: 3 ay ve fazlası



Çalışma saatleri: haftada 30-35 saat



Ücret: Komisyon

Eğer ilgileniyorsanız jobs@colanguage.com adresine bir motivasyon mektubu, CV’nizi ve
son dönemde aldığınız notları gönderin.
Ayrıca http://colanguage.com/tr adresin ziyaret etmeyi unutmayın.
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