Flexibele bijbaan bij BliXem Internet
Ben jij op zoek naar een uitdagende bijbaan waarbij je naast jouw studie relevante werkervaring kunt
opdoen die jouw curriculum vitae nog interessanter maakt voor toekomstige werkgevers? Ben jij
minimaal 8 uur per week beschikbaar? Dan maken wij graag kennis met je!
Je ondersteunt de verschillende bedrijven binnen BliXem Internet met de uitvoering van praktische
werkzaamheden. Daaronder valt onder andere het volgende:
•
•
•
•

Het beheren van een aantal drukbezochte websites, zoals HetWeer.nl, Plaats.nl en Azoren.nl.
Voor deze sites schrijf je blogberichten voor de juiste doelgroep en zet je deze zelf online.
Regelmatig is het nodig om voor één van deze bedrijven zelf nieuwe websites te ontwikkelen.
Met behulp van de juiste teksten, afbeeldingen en advertenties zet je middels de beheertool
WordPress zelf websites in elkaar.
Binnen onze hostingbedrijven maken we gebruik van een zelf opgebouwd intranet (ook
WordPress). Hier staan diverse opdrachten voor open: het verder uitbreiden met nieuwe
functionaliteiten, het aanpassen van de structuur en het documenteren van ons intranet.
Daarnaast zijn er voor onze verschillende bedrijven praktische werkzaamheden waar we hulp
voor kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het categoriseren van een groot aantal
domeinnamen, of het helpen om onze administratiesystemen nog beter op orde te krijgen.

Need we say more? Een breed en divers takenpakket waar je sites creëert, beheert en optimaliseert
en verschillende bedrijven ondersteunt met operationele werkzaamheden.
Jij hebt of bent
HBO niveau en kennis van of passie voor techniek, internet en of marketing. Je bent creatief,
ondernemend en flexibel in uren.
Over BliXem
BliXem Internet, één van de leukste internet bedrijven in Nijmegen, bouwt met ruim 100 jonge
professionals aan diverse eigen sites en webapplicaties en verzorgt voor ruim 20.000 klanten de
hosting. Iedere maand vinden 6 miljoen unieke Nederlandse bezoekers onze sites en portals.
In ons modern ingerichte kantoor aan de Oranjesingel faciliteert BliXem Internet toonaangevende
internetbedrijven, zoals Provider, VIP Internet, Savvii en Telefoonboek. Wij zijn gevestigd op een
toplocatie in hartje Nijmegen, dus even een boodschap of een bezoek aan de kapper is zo geregeld.
Wij hebben een geweldige lounge waar geregeld gezellige borrels worden georganiseerd.
Interesse in deze bijbaan? Wacht dan niet langer en stuur jouw motivatie en CV naar
talent@blixem.nl. Voor meer informatie bel je met Lisa Nellestijn, onze HR adviseur, 024-3605040.

