
 
 

Online Marketing Stage Vacature 
 

Wie zijn wij 

Wij zijn CrowdLED. We maken iedereen deel van de show. Onze op afstand bedienbare LED-
producten zijn de meest geavanceerde in de branche en toch net zo gemakkelijk te gebruiken als 
podiumverlichting. Complex product, simpel in gebruik. Ons doel is een spetterende show die nog 
lang nadat het evenement voorbij is als herinnering nazindert. 
 

Wat ga jij doen 

Als onderdeel van ons team ga jij direct bijdragen aan onze groei: heb jij goede ideeën over de 
bedrijfsvoering, salesstrategie, of procesverbetering? Dan worden die geïmplementeerd. We zien 
graag initiatief. 

Daarnaast ga jij ervoor zorgen dat elk contactmoment met klanten en prospects er zo gelikt mogelijk 
uitziet. Denk aan website content, Adwords, social media, en ondersteuning van het salespersoneel. 
We werken voor evenementen van binnen- en buitenlandse multinationals als Facebook, Eurovisie, 
Porsche, ING, Tommy Hilfiger en nog veel meer. Ook kun je mee als CrowdLED crew naar deze 
evenementen. Geen plek voor half werk dus. 
 

Werkzaamheden 

• Onderhouden en verbeteren van website, AdWords, Social Media, copywriting, 
nieuwsbrieven 

• Ondersteunen van Sales door o.a. zoeken, vinden, benaderen van prospects en zo nodig op 
evenementen staan 

• Lancering van nieuwe producten vlekkeloos laten verlopen 
• Marketing meeting in goede banen leiden 

Gewenste profiel 

• Vloeiend Engels in woord en geschrift (plus mogelijk Frans en/of Duits); 
• Je volgt HBO opleiding of hoger; 
• Zelfstandig, proactief, en creatief; 
• Bereid buiten 9-5 te werken op bijvoorbeeld events in het buitenland; 
• Pre – handig met computers (Excel, Photoshop, etc.) 
• Pre – Bekend met WordPress en Mailerlite 
• Sociaal en goed in Mario Kart of Wii Sports; 



Wat bieden wij 

• Geld. €350 per maand. 
• Paragraph locked by Lennart de Vos Een ontzettend gave ervaring binnen een sterk sales en 

engineering omgeving. 
• Een platte organisatie, zowel overdag als tijdens de vrijmibo’s 
• Zoveel verantwoordelijkheid als je aankan. The sky is the limit. 
• Ruimte voor ontwikkeling en om je eigen ideeën te verwezenlijken. Des te leuker als we over 

2 jaar nog steeds een proces of methode hebben die naar jou vernoemd is. 

Ben jij degene die we zoeken? 

Wacht niet langer. Versterk ons team. Meld je aan met een druk op de knop of een mail 
naar career@crowdled.net We kijken naast je CV ook uit naar je motivatiebrief in het Engels. Ook de 
sollicitatie zal in het Engels worden afgenomen. Tot spreeks! 

 

Contract duur: 6 maanden 

Soort dienstverband: Voltijds, Stage 

Salaris: €350.00 

Begin datum: Jan/Feb 2022 
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