
  

 

 

 

 

 
Ben jij creatief, gestructureerd, analytisch en zoek jij een stage in online/content marketing? 
Word je enthousiast van het optimaliseren van de online klantbeleving die bijdraagt aan digital 
excellence? Lees dan snel verder! 
 
Als stagiair werk je op ons hoofdkantoor in Amsterdam Zuidoost op een specialistische afdeling: de 
Digital Factory. Het team van de Digital Factory is expert in Digital Marketing, Content Management, 
Social en ATL media, Performance Management en Customer Relationship management. Binnen dit 
team zorgen de Content Managers ervoor dat de corporate websites voorzien zijn van de beste content 
en dat bezoekers een geweldige ervaring krijgen op het moment dat zij de websites bezoeken! Als 
stagiair werk jij mee aan het optimaliseren van deze websites en krijg je een kijkje in de keuken van de 
digitale wereld van de automotive. 
 
PSA Peugeot Citroën Nederland is op zoek naar een proactieve stagiair die per september 2017 
beschikbaar is voor een fulltime meeloopstage voor de duur van minimaal 5-6 maanden op de afdeling 
Digital Factory.  
 
 
Wat ga jij doen? 

• Je ondersteunt bij het optimaliseren van de klantbeleving en user journey op de websites 
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen over de inhoud van de corporate websites 
• Je biedt ondersteuning bij de digitale content projecten en Digital Factory processen 
• Je werkt nauw samen met het reclame- en mediabureau 
• Je zorgt ervoor dat de juiste en meest up-to-date content beschikbaar is op de websites, 

waaronder marketing en sales campagnes, after-sales campagnes, PR materialen en 
nieuwsberichten 
 

Wat kan je van ons verwachten? 
• Een goede stagevergoeding van € 400,- per maand 
• Mogelijkheid voor een schoolonderzoek 
• Genoeg mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen  
• Een open cultuur 
• Elke dynamische werkomgeving, verveling is namelijk niet welkom bij PSA! 

 
Wat zoeken wij in jou? 

• Je volgt een opleiding in de richting van commerciële economie, marketing of (digital) 
communicatie op HBO- of WO niveau 

• Je hebt uitstekende beheersing in woord en geschrift van het Nederlands en Engels (kennis 
• van de Franse taal is leuke bonus) 
• Je bent vaardig met CMS-systemen en leert snel nieuwe systemen/software aan 
• Je bent communicatief vaardig 
• Sterke copywriting en content management skills met oog voor detail 
• Ervaring in het ontwikkelen van websites, digitale marketing en online procesmanagement is 

een pré 
• Je beschikt over een goede portie humor!  

 
Interesse? 
Ben jij de person for the job die wij zoeken en herken jij jezelf in bovenstaand profiel? En ben jij op zoek 
naar een uitdagende stage waar je echt je handen uit de mouwen kunt steken in een gezellig team? 
Aarzel dan niet en stuur je motivatiebrief met actueel CV naar psanl-career@mpsa.com onder 
vermelding van Sollicitatie Stagiair Online/Content Marketing. 
 
Heb je aan de hand van deze vacature nog vragen? Stuur je vragen naar bovenstaand emailadres, wij 
beantwoorden je vragen graag! 

Stagiair Online/Content Marketing 
PSA Peugeot Citroën Nederland  


