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VACATURE Stagiaire SEO Tekstschrijver M/V 
 

Vacature titel : Stagiaire SEO Tekstschrijver M/V 

Standplaats : AerialMedia, Vliegveld Teuge, Gelderland 

Periode : Stageperiode moet liggen tussen Mei 2016 en Juni 2017 

 

Achtergrond: 

Ons vliegbedrijf voert rondvluchten, vlieglessen, luchtreclamevluchten, inspectievluchten 

en luchtfotografie vluchten uit. Ons hoofdkantoor bevindt zich op vliegveld Teuge (bij 

Apeldoorn) maar wij vliegen vanaf alle vliegvelden in Nederland. Onze vloot bestaat uit 

twee Cessna 150 (2-persoons) en vier Cessna 172 (4-persoons) vliegtuigen. Wij zijn in 

het bezit van een commerciële vliegvergunning een zogenaamde Air Operator Certificate 

(AOC) en een Approved Training Organisation (ATO). 

 

Vanwege de ontwikkeling en uitbereiding van bestaande en nieuwe websites zijn wij met 

spoed op zoek naar een Stagiaire SEO (Search Engine Optimization) tekstschrijver die in 

staat is om zelfstandig SEO teksten te schrijven. Voor onze websites VliegExperience.nl, 

Luchtfotografie.NU en Rondvluchthilversum.nl zijn we per direct op zoek naar 

enthousiaste en zelfstandige stagiaires. Via onze website VliegExperience.nl en 

Luchtfotografie.NU verkopen wij rondvluchten, vlieglessen en luchtfoto’s. Weet jij van 

aanpakken, heb je interesse in de luchtvaart en wil jij alle ins en outs van het internet 

leren kennen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Functie omschrijving: 

• Het schrijven van SEO webteksten ten behoeve van het verhogen van de 

vindbaarheid van onze websites 

• Het aandragen en implementeren van verbeteringen voor de websites 

• Het schrijven van SEO teksten ten behoeve van het verhogen van de omzet. 

 

Functie eisen: 

• Minimaal HBO niveau (journalistiek, Nederladse taal of vergelijkbaar) 

• Zelfstandig kunnen werken 

• Nauwkeurig en accuraat 

• Perfecte beheersing van de Nederlandse taal 

• Je bent flexibel 

• Je bent een teamplayer 

• Je bent Creatief 

• Je hebt ervaring met SEO tekstschrijven 

• Ervaring in de luchtvaart is een grote pre 

 

Wij bieden jou: 

• Werkervaring in een zeer dynamische omgeving 

• SEO (Search Engine Optimization) training 

• Een leuk en jong team 

 

Interesse? 

Dan ontvangen wij graag je sollicitatie per e-mail middels CV en motivatie. 

 

Contactgegevens: 

info@luchtletters.nl t.a.v. Dhr. D. van Vliet 

 

 


