Het zo simpel mogelijk maken om online zaken te doen met ons!
De afdeling Data & Digital wil maximale customer experience en resultaat realiseren
uit het digitale kanaal door: continue verbetering van content en gebruikersgemak van
de websites en door gerichte data en performance gedreven inzet van online media.

Ons team heeft plaats voor een:

HBO student voor een meewerkstage
Digital/Online Marketing gerichte opleiding of Communicatie (met online focus)
Jouw werkzaamheden:
•
•
•
•

Meewerken aan de ontwikkeling van landelijke reclamecampagnes.
Opmaken en beheren van content op Toyota.nl, Lexus.nl en bijbehorende dealerwebsites.
Advies en ondersteuning in het verbeteren van de organische vindbaarheid (SEO) van toyota.nl &
lexus.nl en dealerwebsites.
Analyses doen m.b.v. Google Analytics data en inzichten geven in mogelijke verbeteringen op
Toyota.nl en Lexus.nl.

Ben jij:
•
•
•
•

online minded;
accuraat en zelfstandig;
representatief;
stressbestendig.

Beschik jij over:
•

basiskennis HTML (een pre);
basiskennis Photoshop (een pre);
commercieel inzicht;
stressbestendige en flexibele instelling;
uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

•
•
•
•

En heb je:
•

affiniteit met en interesse in automotive

Dan bieden wij jou:
•
•

een afwisselende stageplaats met veel ruimte voor zelfstandig werken en eigen initiatief;
een stagevergoeding van € 363,-- bruto per maand en een reiskostenvergoeding van maximaal
€137,15 netto per maand, afhankelijk van woon-werkafstand.

Waar loop je stage?
Louwman & Parqui B.V. gevestigd in Raamsdonksveer is al sinds 1964 de Nederlandse importeur van de
Japanse automerken Toyota en Lexus. Wij zijn verantwoordelijk voor onder meer de marketing en verkoop
van alle Toyota en Lexus modellen in Nederland. Samen met onze partners in business, de Toyota en Lexus
dealers, werken we met 140 betrokken medewerkers aan het verder versterken van onze marktpositie in
zowel de particuliere als zakelijke markt. Begrippen als service, betrouwbaarheid, passie voor auto’s en
professioneel zaken doen zijn belangrijk voor ons. Louwman & Parqui streeft naar het bieden van perfecte
kwaliteit, maximale klantenloyaliteit en een bedrijfsresultaat dat continuïteit garandeert.
Ben je enthousiast en vanaf januari 2017 beschikbaar?
Stuur dan jouw cv en motivatie naar HRM@toyota.nl ter attentie van Geraldine de Winter. Voor meer
informatie kun je via 0162-585338 contact met ons opnemen.
.

