
Sollicitatie opdrachten 
 
Als onderdeel van het sollicitatieproces vragen we je een opdracht te maken. Kies één van deze 
opdrachten en schrijf in 1 zin op waarom je deze opdracht hebt gekozen. Woorden of termen die 
je niet kent, kun je natuurlijk altijd even opzoeken. 
 
Opdracht 1: Post op social media 

Een grote interieurzaak wil een post plaatsen op social media over de interieurtrends van 2021. 
Dit is het artikel dat je gaat posten: https://zoofy.nl/blog/woontrends-2020/. 
Nu aan jou de taak om daar een mooie post voor te maken met tekst en beeld. Daarnaast willen 
we ook van je weten op welke kanalen je deze post gaat plaatsen. Per kanaal ziet een post er 
anders uit, dus pas de post per kanaal aan met een passende tekst en afbeelding. 
 
Kort samengevat: 

- Schrijf per kanaal een korte, wervende tekst die uitnodigt om het artikel te gaan lezen.  
- Zoek of maak een inspirerende afbeelding die direct in het oog springt. 
- Geef aan op welke kanalen je deze post gaat plaatsen. Kies uit Facebook, Instagram, 

Twitter en/of LinkedIn. Omschrijf per kanaal in max. 100 woorden waarom je de post hier 
wel of niet zou plaatsen.  

 
Upload de opdracht als pdf van maximaal 1 A4’tje. 
 
Opdracht 2: Mini rapportage 

De klant wil graag jouw advies. Beantwoord de vragen door de grafiek en de tabel goed af te 
lezen.  
 
Grafiek Facebook 
Hier zie je per week de impressies van alle Facebookberichten samen. Ze worden vergeleken met 
dezelfde periode vorig jaar. 

 
- In welke week van 2019 zijn de meeste impressies geweest? En in welke week van 2018 

de minste? 
- Zijn de Facebookberichten vaker vertoond in oktober 2018 of oktober 2019? Vergelijk nu 

ook november 2018 met november 2019. 
- Mogen we tevreden zijn met de resultaten van 2019 in vergelijking met dezelfde periode 

vorig jaar? 
 

https://zoofy.nl/blog/woontrends-2020/


Tabel website resultaten 
Hier zie je de websitebezoekers van het afgelopen half jaar, weergegeven per maand. 

 
- Welke maand had het beste bouncepercentage? En waarom? 
- Bekijk het aantal sessies, de sessieduur en het bouncepercentage van oktober en vergelijk 

deze met november. Wat kun je zeggen over de kwaliteit van de bezoekers? 
 
Algemeen advies 

- Welk advies zou je dit bedrijf meegeven op basis van deze grafiek en tabel? 
 
 
Opdracht 3: Introductievideo 

Maak een video van maximaal 1 minuut waarin jij jezelf voorstelt als online marketeer in 
opleiding. Verwerk in de video het antwoord op deze vragen: 

- Waarom wil jij je laten bijscholen? En wat wil je leren? 
- Wat zijn jouw kwaliteiten en hoe ga je die inzetten als online marketeer? Geef een 

duidelijk voorbeeld. 
- Wat is je ervaring in de online marketing of communicatie?  

 
Upload de video van maximaal 1 minuut als mp4 of mov. 


