Kom jij stagelopen bij de grootste (social) community voor beleggers in Nederland?
IEX Media is een mediabedrijf dat sinds 1999 onder eigen merken financiële- en beleggingscontent
produceert, distribueert en exploiteert via crossmediale kanalen. Met ruim 15 merken bedienen wij via
websites, magazines, apps, video’s, podcasts, events, seminars en competities zowel de particuliereals business-to-businessmarkt. In beide segmenten is IEX Media marktleider met ruim 2,5 miljoen
unieke bezoekers per maand. Belangrijke merken zijn IEX, IEXProfs, IEXGeld, IEX Markt Monitor,
Belegger.nl, Beursgorilla, Beleggen.nl, DeBeurs, EuroBench, Beurs.nl, BeursOnline en Beursduivel.be.
Wij zijn voor de afdeling Marketing op zoek naar een enthousiaste

Marketing & Communicatie Stagiair
Als Marketing & Communicatie Stagiair ondersteun jij je collega’s op de marketingafdeling van IEX
Media. Vanuit het mooiste kantoor van Amsterdam, Beursplein 5, publiceren wij dagelijks het laatste
beursnieuws en de meest relevante ontwikkelingen op de internationale beurzen. Dus mocht jij tijdens
je stage meer willen leren over beleggen en vermogen opbouwen? Dan zit je bij IEX Media op de juiste
plek!
Tijdens deze stage leer je de fijne kneepjes van het vak en zul je o.a. meehelpen aan de ontwikkeling
van nieuwe wervingscampagnes. Daarnaast ondersteun je je collega’s bij het maken van een SEO
strategie voor onze platformen, het uitwerken en promoten van (nieuwe) events en maak je diverse
marketingrapportages. Tijdens deze stage leer jij hoe het is om in een data gedreven mediabedrijf te
werken.
Wie ben jij?
Een enthousiaste student die met een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar marketing en
communicatie. Je bent pro-actief, sociaal en gaat, samen met je collega’s, altijd voor het maximale
resultaat. Wat wij verder belangrijk vinden:






Je volgt een HBO- of WO-opleiding in de richting van marketing, communicatie, commerciële
economie of een vergelijkebare studie.
Je hebt een uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Kennis van of interesse in SEO en SEA is een pre.
Je bent zelfstandig en initiatiefrijk.
Je hebt een sterk gevoel voor online marketing.

Dit krijg je van IEX Media:
 Een afwisselende stage waarbij geen dag hetzelfde is;
 Genoeg ruimte voor jouw onderzoek en de bijbehorende begeleiding;
 Een klein hecht team binnen een informele werkomgeving;
 Inspirerende werkomgeving bij een snelgroeiende en jonge multimediale uitgever met
beleggen in het DNA;
 Veel gezelligheid van collega’s;
 Een werkplaats in het mooiste kantoor van Amsterdam, Beursplein 5;
 Een stagevergoeding van € 400,- per maand.
Interesse:
Reageer per email met een korte motivatie en cv naar arthur.antonides@iexmedia.nl of bel gerust voor
meer informatie naar 020-4352178.
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