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Ben je geboeid door de wereld van digitale marketing en meer specifiek SEO en sta je te
trappelen om te leren van ervaren Senior Digital Consultants? Kickstart je digitale
marketingcarrière met een SEO Traineeship!
Wat?

Zo'n trainee… wat doet die precies? Die ondersteunt onze Senior Digital Consultant SEO en onze
Senior Digital Manager met
•

Trefwoordenanalyses

•

EAT analyses (Google gerust eens wat dit inhoudt :-)..)

•

Content gap analyses

•

Youtube SEO-analyse

•

Image search analyse

•

Technische SEO-analyses

•

Linkbuilding audits

•

Het aanleveren van data uit Google Analytics, Google Search Console, SemRush,
Ahrefs,…

Je werkt aan verschillende projecten voor verschillende klanten, dit zowel B2B als B2C en
nationaal als internationaal.
Hoe?

Heb je al gehoord van Google Analytics, SEMRush, Moz, Ahrefs? Fijn! Dan leren wij jou hoe je
deze tools kan inzetten om tot inzichten te komen. Hoor je het donderen in Keulen? Geen
probleem, dan leren wij jou nog steeds hoe je deze tools kan inzetten om tot inzichten te komen.
Onze Senior Digital Consultant SEO en Senior Digital Manager gaan met jou aan de slag om je de
kneepjes van het vak te leren. Je krijgt een intensieve training en coaching op vlak van SEO.
Kennis van SEO, tools en trends is mooi meegenomen, maar waar we vooral naar uitkijken is
iemand met de "goesting" om hier mee aan de slag te gaan, te leren, te groeien…. Iemand die de
vraag stelt "waarom" bepaalde zaken gebeuren en op zoek gaat naar inzichten. Je vindt het
leuk om ondernemers vooruit te helpen met hun bedrijf door het inzetten van digitale marketing.
Je hebt een eerste ervaring achter de rug in een generalistische, coördinerende marketingrol en
je wil je graag specialiseren, dan ben jij diegene die we zoeken. Heb je nog geen ervaring, maar
wel een relevante opleiding afgerond in de richtingen
marketing/communicatie/bedrijfsmanagement/… of een andere opleiding waarvan je overtuigd
bent dat deze relevant is, dan ben je ook welkom!
Waar?
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Rekening houdend met de corona-maatregelen, zijn we op zoek naar iemand die regelmatig bij
ons op kantoor in Oudenaarde aan de slag kan gaan. We werken momenteel in een regime van 3
dagen kantoor en 2 dagen thuiswerk.
Wat bieden we?
•

Je krijgt een contract van onbepaalde duur en een bruto startloon van 1.800€.

•

Dit wordt aangevuld met
o
o
o
o

een laptop (macbook),
GSM,
maaltijdcheques en
hospitalisatieverzekering.

•

Een 38-uren werkweek. 4/5 is ook mogelijk.

•

Je hebt recht op 20 vakantiedagen.

•

Een platte organisatie waarbij je jezelf kan ontwikkelen

En, we herhalen het nog eens, je krijgt coaching en begeleiding van onze senior experten.
Wat komt er na een Traineeship? Dat bekijken we graag samen en is afhankelijk van je eigen
ambities en drive. Reken erop dat je toch minstens 6 maanden zal nodig hebben om het een en
ander onder de knie te krijgen.
Wat staat jou te wachten tijdens het sollicitatieproces?

1. Stuur jouw CV én motivatie naar onze Operations Manager San
(san.meuleman@authority.biz)
2. Je krijgt een telefoontje van San voor een eerste screening.
3. Je krijgt een uitnodiging voor enkele testen en/of cases, afhankelijk van jouw
ervaringsniveau.
4. Twee gesprekken! Een eerste gesprek met Eveline, onze Senior Digital Consultant en ten
slotte een gesprek met Alexander, onze zaakvoerder.
Heb je zelf feedback of input waarmee je ons wil overtuigen, feel free om deze mee te brengen
naar de gesprekken.
Heb je zelf vragen naar aanleiding van deze vacature, aarzel dan niet om contact op te nemen
met San via mail of telefoon (san.meuleman@authority.biz of +32 476 69 99 80).
Kom je graag uit je comfortzone, hou je van nieuwe zaken uitproberen, een stempel drukken op
KMO’s en groeien… dat ben je de trainee waarnaar we op zoek zijn!
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