
 

 

 

STAGE IN MADRID 

– RECHTERHAND MANAGEMENT BELGIUM – 
 

 
HET UNIVERSUM 
 

Selectra is gespecialiseerd in het vergelijken van energie- en telecomaanbiedingen op internet. Het             

bedrijf, opgericht in 2007, telt intussen meer dan 750 werknemers en ontwikkelt zich snel in het                

buitenland. Selectra staat in de TOP 100 van de groeikampioenen van Les Echos, de TOP 100 Franse                 

start-ups van de Express 2015, en op de 30e plaats in de FT1000 "Europa's snelst groeiende bedrijven                 

2017" van de Financial Times. 

 

Hoewel Selectra eerder de omvang van een snel groeiende KMO heeft, beoogt het de flexibele               

werkwijze van een start-up te behouden. Teamwerk wordt gekenmerkt door twee waarden die centraal              

staan in het management van het bedrijf: hartelijkheid en nauwgezetheid. 

 

“CallMePower”, de Belgische afdeling van Selectra werd opgericht in 2015 en is in volle expansie.  

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

Het Belgische team zoekt een toffe stagiair(e) voor het opnemen van een brede waaier aan taken,                

waaronder:  

- Projectbeheer 

- Online marketing, social media, SEO optimization, Google Analytics, link-building, … 

- Content management in Drupal: bestaande artikels actualiseren, nieuwe inhoud toevoegen,          

vertalen van artikels. 

- Ondersteuning algemene taken (bv opstellen vacatures, sollicitatiegesprekken, wekelijkse        

statistieken, ...) 

- Verbeteringen en opvolging van de prestaties van het Belgische team 

 

 

PROFIEL 
 

Je bent student business management, politieke wetenschappen, communicatie of marketing? Je bent            

op zoek naar een leerrijke en intense  uitdaging? Dan is deze internship is voor jou! 

Een aantal kwaliteiten en vaardigheden:  

- Nederlandstalig met goede kennis Frans  

- Vrolijk en energiek,  je voelt je betrokken bij je taken 

- Zelfstandig, dankzij je analytisch vermogen ben je in staat om snel gepaste oplossingen te              

vinden 

- Multitasking is jouw  “modus operandi” en dat schrikt je niet af  

- Je sociale vaardigheden laten je toe een volledig team te mobiliseren  

- Kennis van de software voor statistiek (Excel, ...) en je kan omgaan met draaitabellen 

- Betrouwbaar en nauwkeurig 

 



 

 

 

AANBOD 
 

Loon:  1200 € bruto / maand 

Plaats tewerkstelling: Spanje, in het hartje van Madrid (Calle del Conde de Vilches) 

Periode: Stage van 6 tot 9 maanden. Opstart zo snel mogelijk. (Opstartdatum en periode bespreekbaar)  

 

 

SOLLICITEREN ? 
 

Wil je meewerken aan de ontwikkeling van een start-up met internationale ambitie, het             

ondernemerschap ontdekken en het dagelijks functioneren van een succesvol bedrijf begrijpen? 

 

Solliciteer nu via email naar florence.grenier@selectra.info (vergeet niet de jobtitel in het onderwerp te              

vermelden) 

 

mailto:candidatures@selectra.info
mailto:candidatures@selectra.info
mailto:candidatures@selectra.info
mailto:candidatures@selectra.info
mailto:candidatures@selectra.info
mailto:candidatures@selectra.info
mailto:candidatures@selectra.info
mailto:candidatures@selectra.info
mailto:candidatures@selectra.info
mailto:candidatures@selectra.info
mailto:candidatures@selectra.info

