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Gezocht:	  Stagiair(e)	  Online	  Marketeer/Searcher	  BTN	  	  

Wil	  jij	  mee	  werken	  bij	  het	  grootste	  online	  recruitment	  platform	  voor	  jong	  hoogopgeleid	  talent	  in	  
Nederland?	  Ben	  je	  bijna	  afgestudeerd	  op	  HBO	  of	  WO	  niveau,	  ben	  je	  proactief	  ingesteld,	  heb	  je	  
affiniteit	  met	  online	  marketing	  en	  wil	  je	  alle	  ins	  en	  outs	  leren	  van	  online	  search?	  Dan	  is	  deze	  stage	  jou	  
op	  het	  lijf	  geschreven!	  Business	  Talent	  Network	  is	  namelijk	  per	  direct	  op	  zoek	  naar	  een	  stagiair(e)	  
Online	  Marketeer/Searcher.	  

Wat	  jij	  je	  vrienden	  vertelt	  wat	  je	  doet	  

“Ik	  ben	  verantwoordelijk	  voor	  alle	  online	  searchwerkzaamheden	  voor	  enkele	  zeer	  belangrijke	  klanten	  
van	  BTN.	  Op	  deze	  manier	  help	  ik	  grote	  topbedrijven	  aan	  de	  allerbeste	  mensen.	  Soms	  koppel	  ik	  wel	  50	  
mensen	  per	  maand	  via	  de	  databases	  waar	  BTN	  toegang	  toe	  heeft”	  	  

Wat	  jij	  bij	  je	  volgende	  sollicitaties	  kan	  vertellen	  

"In	  een	  half	  jaar	  tijd	  heb	  ik	  alle	  details	  geleerd	  om	  zeer	  effectief	  met	  Talent	  Databases	  te	  werken,	  
weet	  ik	  alles	  over	  talentcommunities	  en	  kan	  ik	  advies	  geven	  hoe	  bedrijven	  het	  maximale	  uit	  een	  
talentdatabase	  kunnen	  halen	  door	  op	  de	  juiste	  manier	  de	  technologie	  voor	  het	  searchen	  in	  te	  zetten.	  
Zo	  kan	  ik	  in	  zeer	  korte	  tijd	  fantastisch	  resultaten	  boeken	  wanneer	  bedrijven	  op	  zoek	  zijn	  naar	  hun	  
belangrijkste	  ingrediënt	  voor	  succes	  en	  groei:	  toptalent!!	  	  

Team	  
Je	  bent	  onderdeel	  van	  het	  online	  marketing	  team.	  Je	  werkt	  nauw	  samen	  met	  15	  andere	  collega's	  van	  
het	  online	  marketing	  team	  en	  je	  rapporteert	  aan	  de	  Senior	  Digital	  Manager.	  Daarnaast	  hebt	  je	  direct	  
contact	  met	  de	  grote	  bedrijven	  voor	  wie	  jij	  de	  projecten	  draait.	  	  
	  
Wat	  bieden	  wij	  jou?	  

• Een	  bedrijf	  dat	  jaarlijks	  bijna	  100%	  groeit.	  
• Jonge,	  zeer	  positieve	  collega’s	  	  
• Collega’s	  die	  allemaal	  iedere	  dag	  willen	  groeien	  als	  persoon.	  
• De	  ruimte	  om	  meer	  te	  worden	  dan	  je	  nu	  denkt	  dat	  je	  kunt	  zijn!	  
• De	  mooiste	  klanten	  van	  Nederland,	  die	  bovendien	  heel	  blij	  zijn	  met	  BTN!	  
• Een	  platte	  organisatie,	  korte	  lijnen,	  persoonlijk,	  met	  een	  zeer	  hoog	  werktempo.	  
• Werk	  met	  impact!	  
• Vanaf	  de	  9e	  verdieping	  op	  Amsterdam	  CS,	  het	  mooiste	  360	  graden	  uitzicht	  over	  Amsterdam.	  

Per	  wanneer?	  

Uhh,	  gisteren?!!	  ;-‐)	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



Wie	  is	  die	  winnaar	  die	  wij	  zoeken?	  

• Affiniteit	  met	  Online	  Marketing	  
• Persoonlijke	  groei	  staat	  hoog	  op	  je	  prioriteitenlijst!	  
• Positief	  
• Energiek	  
• Proactief	  
• Analytisch	  
• Gestructureerd	  	  
• Creatief	  in	  het	  vinden	  van	  oplossingen	  
• Dynamiek	  is	  leuk!	  
• Hoog	  werktempo	  
• Flexibel	  
• HBO	  /WO	  opleiding	  
• Stressbestendig	  	  
• Jij	  maakt	  het	  verschil!	  	  

Vergoeding	  
400	  euro	  per	  maand	  

Hoe	  solliciteer	  je?	  

Stuur	  een	  mail	  met	  daarin	  je	  CV	  en	  je	  Nederlandse	  motivatiebrief	  (en	  niet	  zo’n	  saaie..)	  naar	  
recruitment@businesstalentnetwork.nl	  o.v.v.	  “Stage	  Online	  Marketeer/Searcher”	  en	  wij	  nemen	  
binnen	  24	  uur	  contact	  met	  je	  op.	  Wij	  kijken	  er	  naar	  uit	  om	  je	  te	  leren	  kennen!	  We	  gaan	  nog	  zo	  veel	  
mooie	  dingen	  realiseren	  de	  komende	  tijd…!!!	  

	  


