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Als er een dienst was die talloze films, series,
tijdschriften, (e-)boeken, muziek en kranten
aanbood voor slechts € 4,- per maand - een soort
combinatie van Wikipedia, Netflix, Blendle, Spotify
en de boekhandel - zou je daar dan gebruik van
maken? Dat verkoopt zichzelf, zou je zeggen.
Bibliotheken Mar en Fean wil ervoor zorgen dat de
juiste doelgroepen weten wat je eigenlijk allemaal
met, maar ook zonder een lidmaatschap kunt. En
jij gaat onderzoeken hoe je deze doelgroep(en) het
best kunt bereiken. Een hele mooie uitdaging voor
jou als stagiair Marketing & Onderzoek!
Even voorstellen: Bibliotheken Mar en Fean is een
overkoepelende stichting voor 12 Bibliotheken in de
gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen en
Súdwest-Fryslân. Daarnaast zijn er bibliotheken op
alle scholen in de buitendorpen. Jaarlijks vinden er
meer dan een miljoen uitleningen plaats.
Wat ga je zoal doen?
Je gaat Google Ads-campagnes (SEA) opzetten, uitvoeren, monitoren en bijstellen. Je
kunt maandelijks los gaan met een budget
van $ 10.000,-!
Op het vlak van social media ga je aan de
slag met het bedenken en uitvoeren van
slimme strategieën. Daarnaast zorg je
ervoor dat al onze 12 vestigingen de juiste
doelgroep bereiken.
Voor een gerichte marketingstrategie is het
natuurlijk belangrijk om erachter te komen

wie je huidige doelgroep is en hoe je potentiele
doelgroep eruit zou kunnen zien. Dit doe je met
behulp van een publieksonderzoek. Perfect als
afstudeeropdracht!
Wie ben je?
Je volgt een HBO- of universitaire opleiding
in de richting van marketing- en/of
communicatie(wetenschappen).
Je hebt een uitstekende beheersing van de
Nederlandse taal.
We zoeken iemand die denkt in kansen en
daarin ook initiatief neemt.
Bij voorkeur heb je een goed gevoel voor
humor.
Wat bieden wij?
Dit is een stageplek met veel vrijheid.
We geven je een nette stagevergoeding.
De sfeer is gezellig en de koffie is lekker!
De aanvang en duur van de stage en het
aantal uren bepalen we in overleg.
Meer weten?
Vragen staat vrij. Neem voor meer informatie
contact op met Jeroen Grendelman, medewerker
Marketing & Communicatie, op 06-57 31 09 93.
Weet je genoeg?
Dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief en CV via
www.werkeninfriesland.nl. Reageren kan tot en met
30 juni 2019.

