
 

 

JOIN US ON OUR MISSION: Wij zetten ‘Boutique Fitness’ op de kaart in het Gooi! 

Kom werken bij STERK – www.sterkgym.nl 

VACATURE: Afstudeerstage Online Marketing 

 

Over STERK: 

STERK Lifestyle Gym is een grote, trendy 'Boutique Fitnessclub' in Naarden met 'next level' 

groepstrainingen voor spier- en krachtopbouw, een Open Gym voor vrij fitness en een prachtige 

Studio waar we de allerbeste HIIT en HIIT Boxing workouts geven. Het groeiende team bestaat 

uit gepassioneerde trainers en hosts en het management. STERK is ambitieus en heeft een 

ondernemende cultuur waar altijd ruimte is voor goede ideeën en ontwikkeling van talenten. 

 

De vacature: 

Wij zijn op zoek naar een afstudeerder die onze ‘online presence’ onderzoekt, in kaart brengt 

en een ‘mindblowing’ online marketingstrategie schrijft waarmee de bekendheid van STERK 

vergroot en klanten aangetrokken worden. Tijdens de opdracht ga je het online marketingplan 

uitvoeren en wordt je medeverantwoordelijk voor het beheer, de planning en de content van 

onze website, Google Mijn Bedrijf en de Social Media kanalen. 

 

Veelzijdige werkzaamheden: 

• Opzetten van een (SEO/SEA) (Google) plan voor Phoenix website optimalisatie 

• Opzetten van Google Ads, Google Analytics, conversie-tracking 

• Continu optimaliseren van de campagnes, advertenties, zoekwoorden 

• Analyseren van de online bezoekers en hun gedrag 

• Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube) strategie bepalen en activiteiten 

aansturen/uitvoeren  

 

Wij bieden: 

• Een inspirerende en ondernemende werkomgeving 

• Gratis trainen in de ‘Boutique Fitnessclub’ in Naarden 

• Een uitdagende, afwisselende en verantwoordelijke afstudeerstage 

• Ruimte voor creativiteit en initiatieven 

• Marktconforme stagevergoeding 

• Mogelijkheid om in dienst te komen bij STERK 

 

Werksfeer: 

Persoonlijk, gezellig, jong en professioneel. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook volop ruimte 

voor sport en gezelligheid. Wij zijn van mening dat werken leuk moet zijn! 

 

Pas jij in onderstaand profiel? Dan zijn wij nu op zoek naar jou! 

• HBO / WO werk- en denkniveau – afrondende fase van je studie 

• Commercieel ingesteld 

• Pragmatisch, onderzoekend en oplossingsgericht 

• Uitstekende schrijfvaardigheden 

• Je werkt georganiseerd/ gestructureerd 

• Aantoonbare interesse in digitale ontwikkelingen; Social Media netwerken, SEO/SEA 

• Goede beheersing Nederlandse en Engels taal 

Wil je meer informatie over de vacature of reageren op deze afstudeerstage? Stuur dan direct 

je CV met motivatiebrief naar Floor Meijers, floor@sterkgym.nl 


