Vacature stagiair Verkoop Binnendienst & (online) Marketing, september 2021

SKK Kozijnwacht BV is een landelijke serviceorganisatie voor reparatie en onderhoud van kozijnen en het hangen sluitwerk. De dienstverlening is gericht op optimale exploitatie van kozijnbezit en naast technische expertise
biedt SKK ook inzicht in rentabiliteit van kozijnbezit met behulp van klachtanalyse, opwaardeermogelijkheden
en meerjarenbegroting. SKK vindt haar oorsprong in de sociale woningbouw en heeft aandacht voor
bewonersadministratie, -communicatie en wooncomfort. Het netwerk van zelfstandig werkende monteurs is
verspreid over heel Nederland en aansturing vindt plaats vanuit Assen, met alle eigentijdse middelen die
daartoe op dit moment beschikbaar zijn.
Bij SKK is altijd plek voor enthousiaste stagiairs. Vanuit diverse MBO- en HBO-opleidingen (commercieel,
administratief, technisch en economisch) zijn er doorlopend stagiairs aanwezig op de werkvloer. Het betreft
meeloopstages waarbij de stagiair uitvoerende werkzaamheden verricht en onderdeel is van het operationele
proces. De stage vormt daardoor een echte kennismaking met het bedrijfsleven, terwijl er ook ruimte is voor
een specifieke stage opdracht. Op dit moment is er plaats voor een:

Stagiair Verkoop Binnendienst & (online) Marketing
Locatie:
Branche:
Stageperiode:

Assen (reistijd 25 minuten vanaf Groningen CS)
Technische dienstverlening
september 2021 t/m februari 2022

Wat ga je doen?
• Verkoopondersteuning op het bedrijfsbureau:
o Verwerking van opleveringen en calculaties in het relatiemanagementsysteem
o Voorbereiden van meerjarenbegrotingen (verzamelen contractgegevens, scannen en juist
archiveren en uitzetten benodigde calculaties)
o Inrichten van contractmap (verzamelen gegevens van lopende onderhoudsovereenkomsten)
o Controleren adresgegevens lopende contracten (in ons ERP-systeem)
• (online) Marketingondersteuning:
o Verbeteren organische vindbaarheid SKK website - (domein) Autoriteit opbouwen
o Meewerken aan Google Adwords campagne (i.s.m. externe deskundige) + SKK Website
o Social media (LinkedIn, Facebook, Youtube)
•

Overige ondersteunende werkzaamheden afhankelijk van de interesses/competenties van de student
(o.a. in- en uitgaande post / interne communicatie / intranet / personele activiteiten)

Wat zoekt SKK?
• Derdejaars HBO student bijv. Commerciële Economie, Bedrijfskunde, Communicatie
• Uitstekende ICT vaardigheden en affiniteit met social media
• Een teamspeler met eigen initiatief
Wat biedt SKK?
• Leerzame bedrijfsomgeving met veel jonge collega’s
• Een marktconforme stagevergoeding
• Ruimte voor eigen inbreng/initiatief
Solliciteren:
Heb je interesse, stuur dan je CV en motivatie naar solliciteren@skk.nl.

