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Matrix Fitness zoekt per februari 2020 een stagiair(e) die onze afdeling Marketing komt versterken! 
Het betreft een meewerkstage voor minimaal 5 maanden en 4 of 5 dagen in de week. De werkzaamheden 
zullen vooral betrekking hebben op onze online-activiteiten. Je komt terecht in een enthousiast team bij het 
sportiefste bedrijf van Nederland waar je veel kunt leren door te doen.

Vacature

Stagiair(e) Online Marketing

A C Q U I S I T I E  N A A R  A A N L E I D I N G  V A N  D E Z E  V A C A T U R E  W O R D T  N I E T  O P  P R I J S  G E S T E L D

Matrix Fitness
Meer weten over Matrix Fitness, de dochteronderneming van het internationale Johnson Health Tech. gevestigd 
in Taiwan? Bekijk dan onze websites:

We hebben binnen onze marketing-afdeling vele online-werkzaamheden waarbij we graag jouw ondersteuning vragen:

• Online content management: denk aan het schrijven/
creëren van content en het maken van een
content planning voor verschillende kanalen;

• Website optimalisatie (SEO&SEA);

• Opvolgen, analyseren en evalueren van
social media-marketingcampagnes;

• Meedenken over de social media- en contentstrategie

Kortom: 
Een gevarieerde en uitdagende stage waar jouw kennis, input en creativiteit zeer gewaardeerd wordt! Mocht je willen afstuderen, dan denken 
we graag met je mee over een passende opdracht.

Wie zoeken wij? Jij bent onze ideale kandidaat als je: 

• een antoonbare passie voor social media & content creatie hebt;
• over een analystisch denkvermogen beschikt;
• resultaatgericht kan werken;
• een goede beheersing van de Nederlandse taal hebt;

• bij voorkeur ervaring met Google Analytics hebt
• bij voorkeur ervaring met WordPress hebt
• en last… but not least, een sportieve, positieve én sociale collega bent!

Jouw opleidingsniveau is op HBO/WO-niveau. Relevante opleidingen zijn:

• Communicatie
• (sport) Marketing
• Communication & multimedia design

• New media
• Communicatiewetenschappen

Dit is Matrix Fitness: 
Matrix Fitness is gevestigd in Houten en is de snelst groeiende leverancier van professionele fitnessapparatuur in Nederland. 
Onze toestellen staan bij fitnesscentra, sportscholen, fysiotherapeuten, onderwijsinstellingen, hotels en topsport accommodaties. 
Ook vele topsporters trainen op Matrix apparatuur. Ons bedrijf kenmerkt zich door een sportieve en informele werksfeer. 
En bij ons mag je ook nog eens sporten tijdens werktijd. Hoe tof is dat?!

Reageren:  
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van de vacature? Reageer dan snel en stuur jouw motivatie en CV naar hrm@matrixfitness.nl.
Wil je meer weten over deze stage? Neem dan gerust contact op met Anne-Marie Kuiper (Marketing Director), bereikbaar via telefoon-
nummer 030 - 244 54 35.
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