Voor ons kantoor in Hamburg Ottensen zijn wij op zoek naar jou!

Trainee Online Marketing & Customer Care
Nederlandse markt
Het liefst per direct, maar later beginnen mag ook
Tijdsduur: 18 maanden, aansluitend doorgroeimogelijkheden
Beloning: 1600 € per maand

SpaDreams is wereldwijd marktleider voor specialistische wellness- en gezondheidsreizen.
Ons productaanbod strekt zich uit van wellness- en spa-aanbiedingen via detox en voedingsprogramma’s naar kuur-,
Ayurveda en yogareizen. Wij werken samen met meer dan 800 hotelpartners uit 50 landen. Wij zijn de internationale
dochteronderneming van Fit Reisen en zijn in 8 verschillende talen onder de naam SpaDreams en Spa Oteli bekend en
bereiken, als wereldwijd toeristisch marktleider, reizigers over de hele wereld.
.......................................................................................................................................................................................

Wat je zult moeten doen
In nauwe samenwerking met de Nederlandse manager ga jij de online aanwezigheid van www.spadreams.nl verder
uitbreiden. Hieronder vallen onder andere de Nederlandse klantenservice alsook diverse online marketingactiviteiten,
content management, zoekmachine optimalisatie en acquisitiecampagnes voor zowel klanten als partners. Daarnaast
werk je mee aan het beheren van onze website. Dit traineeship is een ideaal opstapje om als allrounder te beginnen.

Wat wij je bieden
Een gezellig, dynamisch, internationaal en multicultureel team waarin je vanaf de eerste dag spannende, uitdagende en
verantwoordelijke taken zult overnemen. Onze vlakke hiërarchie maakt een snelle en directe communicatie mogelijk
evenals het omzetten en implementeren van nieuwe, verbeterde ideeën. Je krijgt een duidelijk inzicht in de wereld van de
Online Sales van een internationaal opererende reisaanbieder. Ook krijg je alle kanten van innovatieve Online Marketing te
zien. Perfect dus voor een latere specialisatie!

Wat jij ons biedt
Je bent een teamspeler die graag nieuwe uitdagingen aangaat, zelfstandig kan functioneren, niet verlegen is en eigen
ideeën op tafel gooit waarbij je ook je eigen verantwoordelijkheid niet schuwt als het gaat om het uitwerken ervan. Jij
voelt je prettig in een internationale ambiance en je stort je graag op een veelzijdig takenpakket. Je bent helemaal thuis in
de digitale wereld en werkt het liefst met moderne media.

Best case scenario
Je spreekt, leest en schrijft de Nederlandse taal heel goed
Je kent de Nederlandse mentaliteit en het Nederlandse internet (je woonde bijvoorbeeld 3 jaar geleden nog in Nederland)
Je hebt al ervaring opgedaan op het gebied van Online Marketing en/of Customer Service
Je kennis van de Duitse en Engelse taal is voldoende voor een vlotte communicatie
Je hebt een algemeen technisch inzicht en werkt graag met moderne media
Je bent gemotiveerd, communicatie is je ‘middle name’ en je werkt graag in teamverband

Al nieuwsgierig?
Wanneer het je wel wat lijkt om spannende, nieuwe ervaringen op te doen en ons te helpen nog
verder uit te breiden, stuur je zonder aarzelen vandaag nog je sollicitatiebrief met C.V. in het Engels
of Duits per e-mail naar Hannes Peters (werken@spadreams.nl). Meer informatie vind je op onze
website onder www.spadreams.nl/carriere
Stop met twijfelen en neem deze uitdaging gewoon aan! Wij verheugen ons op jou!

