
Stage: Online Marketing Manager 

Ben jij vanaf september 2017 op zoek naar een leuke, uitdagende stage binnen een jong en ambitieus E-

commerce team? Zou jij graag 6 tot 12 maanden doorbrengen in Parijs? Heb jij een duidelijke visie op de 

toekomst van E-Commerce? Ben jij een communicatief en analytisch talent die een opleiding 

management, marketing of economie volgt? Heb jij gevoel voor SEO, HTML, Web Marketing en Excel? 

Wil jij graag werken met software zoals Adobe Omniture en Google Analytics? En denk jij dat je onze 

Online Market Manager of Data Manager kan verslaan met FIFA? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Voor de afdeling International E-Commerce zijn wij opzoek naar een stagiair Online Marketing Manager. 

Onze website is in volle ontwikkeling en heeft nood aan een jonge en dynamische student met een 

passie voor E-Commerce. Bij Fnac.be kom je terecht in een jong internationaal team die hard werkt om 

de strategie te ontplooien voor de verdere verbetering van de website. In deze positie zal je in aanraking 

komen met verschillende afdelingen: E-Commerce, Marketing, SEO en CRM. Gegarandeerd een leuke 

leerervaring!  

Je missie: 

 Je helpt mee met het programmeren en organiseren van de commerciële acties op de website 

(programmering en planning van promoties, categorisatie van producten en design)  

 Je bent verantwoordelijk voor het volgen van de performance van onze commerciële operaties  

 Je analyseert de performance van de website en op basis hiervan kaart je nieuwe kansen aan 

 Je helpt mee aan de optimalisatie van de customer experience op de website  

 Je zorgt voor de verbetering van de visual merchandising van de website  

 Je maakt nieuwe KPI’s aan die de website helpen verbeteren 

Je profiel: 

 Universitaire opleiding, Master 1 of 2 of HBO of hoger 

 Nieuwsgierig en efficiënt. Je hebt een neus voor resultaat en je helpt graag mee met de verdere 

ontwikkeling van onze website 

 Je bent commercieel ingesteld, je staat open om te leren, je bent creatief en je toont initiatief 

 Je bent georganiseerd en precies 

 Je werkt graag met software 

 Talen: Nederlands (en Frans is een plus) 

Ons Aanbod: 

 Loon naargelang studieniveau (tussen de € 850 en € 1100) 

 Transportkosten vergoed voor 50% 

 Gedeeltelijke lunchvergoeding  

Locatie: Parijs, Frankrijk– Ivry-Sur-Seine  


