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Wel eens een Virtual Reality ervaring meegemaakt, gewerkt met nieuwe visualisatie technologie of een kijkje 

genomen bij een snelgroeiend softwarebedrijf? Dat kan nu allemaal bij eyeQ (een nieuw merk van Smart2IT 

waarmee bedrijven zelf hun VR-trainingen kunnen maken en beheren (https://eyeq-learning.com/)) want wij 

hebben namelijk een stageplek voor je! 

 

Marketing & communicatie stagiair(e) eyeQ 

 

Wat je vertelt dat je doet: 

• Helpen met de marketing- en communicatieactiviteiten van het merk eyeQ 

• Ontwikkelen van content voor nieuwsbrieven, social media posts, blogs en website 

• Organiseren van evenementen, beurzen en marketingcampagnes 

• Marktonderzoek en marktanalyse uitvoeren 

• Meedenken over de marketingpropositie en positionering 

• Je talenten verder ontwikkelen 

• Ontdekken welke marketing- en communicatieaspecten jou het meeste aanspreken 

Wat je daadwerkelijk doet: 

• Koffie, thee, fris en bier drinken 

• Muziek draaien 

• Met een VR-bril op je kop zitten 

• Overleggen, praten en lachen met de collega’s  

• Je stagebegeleider lastigvallen met veel vragen 

 

Wat wij vragen: 

• Nieuwsgierig naar (online) marketing en communicatie 

• Ondernemend met een klantgerichte houding 

• Affiniteit met content creatie en interesse in technologie 

 

Wat wij bieden:  

• Een veelzijdige stage met een marktconforme stagevergoeding 

• Informele werk- en leeromgeving 

• Jong en ondernemend team 

 

Over Smart2IT: 

Smart2IT is een innovatief en snelgroeiend bedrijf met een open, informele en gezellige 

cultuur. Wij werken met een team van 18 professionals aan innovatieve softwareoplossingen.  

 

Interesse? 

Herken jij jezelf in bovenstaande profiel en heb je zin om bij ons aan de slag te gaan?  

Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet via info@smart2it.nl 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tom Schuurman via telnr. 074- 303 14 14 

 

https://eyeq-learning.com/)

