Ben jij opzoek naar een leuke en afwisselende Marketing en
Communicatie stage?
Kom dan stage lopen bij Stichting Het Buitenhof!
Stichting Het Buitenhof is de grootste reisorganisatie voor mensen met
een beperking.
Wij organiseren begeleide groepsreizen en individuele reizen op maat onder de volgende
handelsnamen:
•
•

Buitenhof Reizen
MundoRado Reizen

•
•

AutiTravel
Ouderen Vakanties

: voor mensen met een verstandelijke beperking.
: voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet
aangeboren hersenletsel (NAH).
: vakanties voor jongeren en volwassenen met autisme.
: begeleide vakanties voor ouderen met of zonder zorg

We hebben een leuke en afwisselende stageplek beschikbaar op de afdeling Marketing &
Communicatie. Deze afdeling is verantwoordelijk voor marketing en communicatie
rondom de diverse merken van Stichting Het Buitenhof.
Wij zoeken op korte termijn een stagiair(e) voor de afdeling marketing & communicatie.
Jouw kerntaken zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•

(mede)opstellen van de content kalender ten behoeve van social
mediakanalen
(mede)opstellen van de content kalender ten behoeve van events
Bijhouden van campagnes op social media
Het onderhouden van alle websites
Het voorbereiden/eventueel bijwonen van beurzen
Het voorbereiden/versturen digitale nieuwsbrieven
Ontwerpen van flyers, editen van filmpjes, editen van teksten

Hebben wij een match? Wat verwachten wij van je?
•
•
•
•

Een grote mate van zelfstandigheid en grote basiskennis op het gebied van
Sociale Mediakanalen, Officepakket, Photoshop of vergelijkbaar, het editen van
filmpjes etc.
Hbo/Mbo-opleiding – richting marketing/communicatie/social media
Communicatief vaardig en creatief
Stressbestendig, accuraat, verantwoordelijkheidsgevoel

Periode & duur:
Start: In overleg
Uren: 30-37.5 uur per week
Periode: 4 tot 6 maanden
Stage vergoeding: in overleg
Wie zoeken wij:
Enthousiaste mbo- of (beginnend) hbo- student (die bij voorkeur affiniteit heeft met onze
doelgroep). Heb je interesse in deze afwisselende en leerzame stage in een informele,
prettige werksfeer? Mail dan je brief met CV naar Stichting Het Buitenhof, t.a.v. Shirley
Janssen-Driessen, mail shirley@buitenhof.nl. Kijk op www.buitenhof.nl voor meer
informatie.

