
 

STAGE | Allround Online Marketing 
Reageren kan door een berichtje te sturen naar Remko: remko@wispe.nl 

De Wispe Brouwerij is een craftbier brouwerij met eigen proeflokaal en winkel op een super toffe 
locatie, de Sint-Laurentiuskerk in Weesp (gemeente Amsterdam). We willen verder groeien en 
daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken! 

Wat ga je doen 
Tijdens je stage ga je aan de slag met de online marketing van de brouwerij. Omdat we grootse  
plannen hebben (maar zelf niet al het verstand ;-) )  kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Een 
van de doelen van de online marketing is de groei van onze webshop. Verder is er nog veel te 
winnen op het gebied van SEO, je krijgt alle ruimte om een mooie strategie op te stellen en deze 
uit te voeren.  

Met jouw online inzicht en toffe plannen til jij onze e-mailmarketing, zoekmachine optimalisatie, 
social media- en adwordscampagnes naar een hoger niveau. Je vergroot de online zichtbaarheid 
van de brouwerij en bezoekers naar onze website. En dit doe je allemaal vanuit de Wispe 
Brouwerij zelf! 
 

Wie zoeken wij 
Wispe is op zoek naar een ambitieuze stagiair met kennis van online marketing (en e-commerce), 
die de kans krijgt  de Wispe Brouwerij online op de kaart te zetten. Zie jij deze uitdagende 
opdracht zitten? En wil je onderdeel zijn van een opkomend Nederlands biermerk en daaraan 
een bijdrage leveren? Laat dan snel van je horen! 
  



Dit ben jij: 
- Je werkt zelfstandig en vindt het fijn om dingen zelf uit te zoeken. Je bent niet bang om in het 

diepe te springen. En kom je er niet uit? Geen probleem, we helpen je! Fouten maken mag, 
daar leer je van en daar is ruimte voor; 

- Je volgt (of hebt net gevolgd) een marketing of commerciële studie en hebt verstand van online 
marketing; 

- Je hebt kennis van SEO en ervaring in het opzetten van campagnes, denk aan Google 
Adwords, Facebook; 

- Je kan sterke social copy schrijven met een passende tone-of-voice; 
- Je komt met vernieuwende ideeën en je bent creatief; 
- Hands on mentaliteit: vanuit onze webshop verkopen wij ons verse bier rechtstreeks aan de 

consument. Dus als je dag begint help je eerst de webshop orders inpakken en gereedmaken 
voor verzending. 

Wat bieden wij?  
- Zelfstandige functie, veel verantwoordelijkheid op een toffe locatie; 
- Jij kunt het verschil maken, jouw bijdrage doet er toe; 
- Marktconforme stagevergoeding, inclusief lunch; 
- Starten kan zo snel mogelijk, ook de stage periode valt te bespreken. Standplaats is in Weesp. 

Over de Wispe Brouwerij 
Wispe is in 2009 opgericht door drie broers: Jerrit, Jitze en Remko Vellenga. We zijn trots op de 
bieren die we brouwen. We gaan voor een mensgerichte bedrijfscultuur waar het voor iedereen 
prettig werken is. Mensen binnen en buiten de onderneming moeten voldoening kunnen vinden in 
hun betrokkenheid bij de brouwerij, het proeflokaal en de winkel. We willen een win-winsituatie 
creëren voor onze medewerkers en de onderneming.  

Wil je meer weten over de Wispe Brouwerij, je leest ons verhaal op www.wispe.nl/verhaal. 

Herken je jezelf in bovenstaand verhaal en wil je reageren? Stuur dan een 
berichtje naar Remko via: 06-24514518. 


