Social Academy

Make a change

Leerwerktraject Social Academy
Online marketing is tegenwoordig een ‘must’. Consumenten oriënteren, beslissen en kopen steeds vaker
online. Als je als bedrijf blijvend succesvol wil zijn, goed gevonden wil worden, moet je veel aandacht
 nline marketing.
besteden aan o

Ruim 2000 banen in Nederland
Op dit moment zijn er ruim 2000 vacatures in online marketing. Er is veel vraag vanuit bureaus die voor grote bedrijven online marketing werkzaamheden uitvoeren. In toenemende mate zie je dat bedrijven de kennis zelf in
huis willen halen. Er ontstaat steeds meer krapte op de markt. Mensen worden door recruiters voor hoge lonen
“gescout”. Er is veel behoefte aan nieuwe aanwas. Herscholing biedt een uitkomst.

Het traject
Zodoende heeft Peak Online Social Academy een 6 weken durend leerwerktraject samengesteld om kandidaten
versneld om te scholen naar Online Marketing Medewerker. Peak Online Social Academy geeft 6 weken lang
1 dag per week les in online marketing om theoretische kennis op te doen. De vaardigheden worden bijgebracht
bij een leerbedrijf, naar voren gebracht door Peak Online.

Voor wie geschikt?
Het leerwerktraject voor Online Marketeer is geschikt voor mensen die enthousiast worden van internet en social
media. Die het liefst zelf al behoorlijk online zijn; een website of facebook pagina beheren of zich hierin verder
willen bekwamen. De behaalde diploma´s, afgeronde studie of achtergrond is minder belangrijk, de motivatie en
het enthousiasme om dit vak te leren is bepalend. De opleiding wordt gegeven op MBO 4 niveau.

Ik voel me een online goeroe
“Na de training voel ik me bijna een online goeroe. Wat kan er veel, maar dat moet je
wel even weten.
Tijdens de workshop hebben we veel praktische handvatten gekregen waar ik ook
direct mee aan de slag ben gegaan.
Erg leerzaam! En een hele leuke club met mensen!”

De werkzaamheden
De leerwerkplek die wordt aangeboden biedt de kandidaat de mogelijkheid om in korte tijd veel algemene
kennis op te doen. Binnen de online marketing heb je generieke en specifieke functies. Er is de mogelijkheid
om breed ingezet te worden. Of voor een specialisatie te kiezen als bijvoorbeeld SEO, content marketing, data
analyse en meer. Bij het leerbedrijf gaat de kandidaat onder andere de volgende werkzaamheden uitvoeren: het
maken van webpagina´s, het uploaden van foto´s en artikelen, het schrijven van effectieve teksten, het bevorderen van de vindbaarheid van websites (SEO/SEA), het opzetten van e-mailcampagnes, het meten van online
marketingacties met behulp van Google Analytics, etc.

De inhoud van de opleiding
Peak Online leidt kandidaten op tot breed inzetbare online marketeers. De cursisten hebben kennis en vaardig
heden op het gebied van webanalytics (Google Analytics), zoekmachine marketing (Google Adwords), zoek
machine vindbaarheid (SEO), usability verbeteringen, content creëren voor het web en e-mailmarketing. De
meest gevraagde vaardigheden door het bedrijfsleven op dit moment. De kandidaten kunnen we volgende
werkzaamheden uitvoeren:

Webanalytics (Google Analytics)
- Het gedurende de maand actief monitoren van het webanalytics account van een klant en het rapporteren over
gesignaleerde afwijkingen.
- Het bewaken van de inrichting van een account (Google Adwords koppelen, externe campagnes meetbaar maken, filters instellen, enz.)

- Het maandelijks opstellen van een effectiviteitsrapportage per klant, waarin ook de andere ingezette online
marketing kanalen opgenomen worden. De effectiviteits rapportage bevat conclusies, aanbevelingen en
adviezen naar aanleiding van de resultaten, ondersteund met cijfers.

Zoekmachine marketing (Google Adwords)
- Het inrichten van kleine en grote Adwords campagnes op basis van de opgestelde doelstellingen voor de klant.
- Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van beheer en optimalisatie van de accounts.
- Het tussentijds rapporteren aan de klant over doorgevoerde aanpassingen, op het niveau van conclusies en
aanbevelingen. Maandelijks moeten de resultaten een plaats krijgen in de effectiviteits rapportage.

Enorm veel geleerd
“Als marketeer was online marketing natuurlijk niet nieuw voor me, maar tijdens de
workshop van Peak Online heb ik toch enorm veel bijgeleerd.”

Zoekmachine vindbaarheid (SEO)
- Het uitbrengen van een advies naar de klant op het gebied van site-architectuur en SEO copywriting en het
opstellen van een verbeterplan op het gebied van techniek en content.
- Het adviseren over een linkbuilding strategie en het uitvoeren ervan.

Usability verbeteringen
- Het uitvoeren van een usability controle van een website. Rapporteren in de vorm van een concreet verbeterplan en het uitvoeren van periodieke controles over de gerealiseerde verbeteringen. Voor het laten doorvoeren
van de technische punten zal veelal contact nodig zijn met het webbureau van de klant.

E-mailmarketing
- Het opstellen van een praktisch verzendplan per klant, met daarin aandacht voor templates, processen en
planningen.
- Het maken van formulieren en campagnes en het gepland verzenden van e-mailnieuwsbrieven vanuit e-mailmarketingsystemen

Contact
Uiteraard staan we open voor maatwerk, afgestemd op de behoeften en/of budgetten
binnen uw organisatie. Maak gerust een vrijblijvende afspraak met ons.

Voor meer informatie:
Peak Online
Koninginnegracht 20-21
2514 AB Den Haag
Email: info@peakonline.nl
Telefoon: +31 (0)85 2500267

