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Huidige situatie 
Onlangs is de website geheel gerenoveerd en zijn wij blij met het resultaat. Wij zien dat 
een aantal pagina’s het erg goed doen op Google, maar niet alle. Zo zien wij dat wanneer 
je ‘’qr tickets’’ intypt op Google, dat Easydus bovenaan komt te staan in Google. Echter, 
wanneer je ‘’ ticket verkoop systeem’’ intypt, staat Easydus niet eens op pagina 1. 
 
 
Gewenste situatie 
Graag zouden wij beter vindbaar willen zijn op Google, zodat Easydus nóg meer 
professionaliteit uitstraalt. Omdat wij werkzaam zijn in verschillende branches en 
verschillende werkprocessen optimaliseren, willen wij ons focussen op de ‘basics’. Met de 
‘basics’ bedoelen wij processen die íeder bedrijf kent, waarbij wij hopen dat wij onze 
kansen vergroten:  

 Sollicitatiemanagement 
 Medewerkers onboarding 
 Contractmanagement 
 Aanvraag en Reparatie management 
 Offerte aanvraag management 
 Projectmanagement 
 Relatiebeheer / CRM 
 Kwaliteit beheer 
 Klachten afhandeling 
 Urenregistratie 
 Declaraties 

 
 
Opdrachtomschrijving 
Wij hebben de verwachting dat dit ligt aan de teksten en de visualisatie bij de teksten. 

 Teksten die het internet ‘aantrekken’. Oftewel, de teksten op een dusdanige 
manier optimaliseren, dat deze gemakkelijk op meerdere manieren kan worden 
gevonden door de zoekmachine’s (Google).  De draft van deze teksten bestaan al. 

 Visualisatie bij de teksten. Visualisatie bij de teksten. Sommige teksten bevatten 
nog geen visualisatie. Ook deze zouden wij erg graag toevoegen. 

 
 
Wat krijg je hiervoor terug? 

 Stagevergoeding van €250,00 per maand. 
 Het allerbelangrijkste wat je bij ons zal krijgen is begeleiding van iemand die veel 

ervaring heeft met CMD. Wij kunnen jou laten ervaren hoe het eraan toegaat in 
het echte leven, maar dan mét het zachte en leuke randje die je nodig hebt om de 
stage goed door te komen. 

 Een vergrote kans op een van onze gewilde functies. Wij opereren niet alleen in 
veel verschillende brances, maar wij automatiseren ook meerdere werkprocessen. 
Je krijgt dus een kijkje achter de schermen bij erg veel bedrijven. Hoe werkt het 
ticketingsysteem van een autorace kampioenschap? Wij weten het. Hoe beheert 
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een BHVtrainingsbedrijf haar studenten? Wij weten het. Waarom weten wij dit? 
Wij denken de werkprocessen voor bedrijven uit, iets wat wij erg leuk vinden.  

 
 
 
Wees welkom om mij, Yvette Kox (0682011592, yvettekox@easydus.com),  te contacteren bij 
vragen en opmerkingen 
 

 
 

 
Klik hier om uw privacy gevoelige data veilig met ons te delen. 

 
De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlagen is vertrouwelijk en mag uitsluitend gelezen, gekopieerd en gebruikt worden 
door de geadresseerde. Indien u dit bericht abusievelijk hebt ontvangen, gelieve ons daarvan dan in kennis te stellen en het originele 
bericht van uw server te verwijderen.  
Easydus is een handelsnaam van Easydus BV, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder 
nummer 56131372 . De algemene voorwaarden van Easydus BV zijn van toepassing en kennen een clausule ter beperking van 
aansprakelijkheid. De algemene voorwaarden kunnen worden gevonden op www.easydus.com 
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