
Vacature stagiair(e) Content marketeer/influencer 
marketeer 
 

BCM MEDIA, uitgever van uiteenlopende special interest titels als Buitenleven, Toeractief, Luister en 

Onze Hond. BCM MEDIA heeft plaats voor een stagiair in het team van name de titel Onze Hond, 

Onze Hond Agency en de marketing afdeling voor alle titels.  

Onze Hond Agency:  

Onze Hond Agency is een onderdeel van het magazine Onze Hond. Onze Hond Agency is een 

influencer-bureau en zorgt voor de perfecte match tussen het online bereik van influencers en 

producten/merknamen in de hondenbranche. We doen veel campagnes (online + offline ) voor grote 

bedrijven in samenwerking met onze influencers. We begeleiden deze influencers voorafgaand en 

tijdens de campagnes. Onze Hond Agency maakt de samenwerking tussen influencers en 

adverteerder zéér efficiënt.  

Wat ga je doen? 

- Je zorgt dat onze instagrampagina up-to-date is, komt met ideeën voor goede content (die je 

dan ook zelf mag maken). Jij houdt de contentplanning bij en zorgt voor interactie.   

- Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de influencers als ze vragen hebben over een 

bepaalde campagne.  

- Jij kijkt de content na van de influencers en zorgt dat de USP/doelstellingen van het 

bedrijf/product gewaarborgd blijven.  

- Jij doet de eerste screening van de nieuwe influencer aanvragen en bekijkt of dat dit een 

potentiele influencer is voor Onze Hond Agency.  

- Jij zoekt op Instagram nieuwe influencers en maakt ze enthousiast voor onze organisatie.  

- Jij analyseert de statistieken en stuurt de influencer bij waar nodig. 

Als mogelijk onderzoeksonderwerp: analyse van nieuwe kanalen (met name social media) voor 

uitbreiden influencer portfolio 

Wie ben jij? 

 Je doet een commerciële/marketing/communicatie opleiding en je bent op zoek naar een 

meewerkstage.  

 Je bent enthousiast, creatief, oplossingsgericht en secuur.  

 Je bent een grote hondenliefhebber/ dierenvriend die het leuk vindt om met hondenbaasjes 

te werken.  

 Je vindt het leuk om contact te hebben met veel verschillende mensen/influencers.  

 Je schrijft makkelijk en goed Nederlands 

 

Laat je verrassen: www.onzehond-agency.nl & https://www.instagram.com/onzehondagency/ 

Ben jij de stagiaire die wij zoeken? Mail dan jouw motivatie naar wendy.soeteman@bcm.nl. Voor 

vragen, kun je Wendy ook op dat e-mailadres bereiken..  
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