
Wil jij meebouwen aan de online marketing van een jonge organisatie? We zoeken iemand die de uitdaging aandurft om 
de online markt verder te bestormen, met ons. 

DE ORGANISATIE
StoryTiles maakt kunst op tegels. Wij zijn een creatieve start-up waar ruimte is voor jouw ideeën & input. 
StoryTiles wil blijven groeien en vernieuwen, zowel met nieuwe producten als met sterke communicatie en deelnames 
aan (internationale-) design beurzen. 2017 staat in het teken van een nieuwe productlijn: Bath & Kitchen, vele events & 
Design Weeks, een nieuw StoryTiles concept en de verdere verovering van de wereld.

WIL JIJ MEEGROEIEN MET DE ORGANISATIE EN MEEREIZEN NAAR DE (BUITENLANDSE-) EVENTS? 

DE FUNCTIE 
•	 In deze rol heb je de volgende taken: 
•	 A/B-experimenten uitvoeren op basis van nieuwe klantinzichten 
•	 Optimaliseren van het organisch verkeer door het uitvoeren van zoekwoordanalyses
•	 Het verbeteren van pagina’s en (her)inrichten van de navigatiestructuur
•	 Ondersteunen met kwalitatieve en kwantitatieve klantinzichten
•	 Analyseren van bezoekersgedrag, kijken naar sessies, transacties, conversiepercentage, bouncerate en verdere clicks 
•	 Het optimaliseren van onze zichtbaarheid in Google

JOUW PROFIEL
Je bent klantgericht en in staat om je goed in te leven in StoryTiles, onze klanten en hun behoeften. Je bent analytisch 
en in staat belangrijke projecten te identificeren, prioriteren en uit te voeren. Je bent enthousiast, werkt zelfstandig en 
toont initiatief. 

WIJ ZOEKEN IEMAND MET: 
•	 Achtergrond in communicatie en/of online marketing 
•	 Affiniteit in kunst & design 
•	 Feeling met het merk StoryTiles 
•	 Commercieel inzicht 
•	 Goede beheersing van de Nederlands en Engelse taal
•	 Nederlands rijbewijs 
•	 Eigen laptop en Woonachtig in Amsterdam
 
ONS AANBOD 
•	 Veelzijdige stage met ruimte voor eigen initiatief en creativiteit
•	 Leerzame werkomgeving en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden
•	 Goede stagevergoeding en begeleiding 
•	 StoryTiles vertegenwoordigen bij events & beurzen
•	 Update van je StoryTiles & StoryWood collectie

OVERIGE INFORMATIE
Locatie Amsterdam | Meeloopstage, afstuderen is mogelijk | Duur van stage is in overleg | Minimaal 24 uur per week | 
Flexibiliteit in het plannen van je uren

WAT NU?
Stage lopen vanaf januari / februari 2017? Stuur ons dan met spoed je CV en motivatie!
Vragen of meer informatie?  Vraag het Kelly.

Later starten? Dat kan! Mail je CV en motivatie naar sollicitatie@storytiles.com t.a.v. Kelly de Vries. Voel je vrij om een 
portfolio, een indicatie van je beschikbaarheid en mogelijk startdatum mee te sturen.

STAGE DATA ANALYSE STORYTILES 


