
 

 

 
 
 

Marketing en Communicatie 

De VLOK, branchevereniging voor vakmensen is op zoek naar een talentvolle stagiair(e) in Zoetermeer. 

Gaat jouw bloed sneller stromen van het schrijven van creatieve teksten, blogs, nieuwsbrieven en kent social 
media (Facebook, Instagram, Pinterest.....) voor jou geen geheimen? Dan is dit dé stage voor jou!  

Wat ga je doen? 

In jouw rol ga je aan de zijde van onze directeur aan de slag met het schrijven van creatieve teksten en blogs op 
onze diverse social media kanalen. Daarnaast denk je mee over het bedenken en uitrollen van marketing/pr 
campagnes die de VLOK nog meer onder de aandacht brengen bij zowel consumenten, (potentiele)leden en 
andere stakeholders. 

Heb jij affiniteit met Social Media, schrijf je graag leuke en goeie teksten en ben je creatief? Dan geven wij jou 
graag de kans om ons iets te leren! 

Wat ga je doen: 

1. Schrijven van blogs & creatieve teksten 
2. Bedenken van originele marketing campagnes 
3. Onderhoud van de website en social media kanalen 
4. Actief bezig zijn met nieuwsbrieven (mailchimp) 

Wat wij bieden 

• Een veelzijdige stage binnen een klein, informeel maar vooral enthousiast team. Je hoeft alleen koffie 
te halen als je er zin in hebt! 

• Een zeer actieve en leerzame (voor jou maar zeker ook voor ons..!) stage 
• Eigen werkplek in ons kantoor 
• Stagevergoeding 
• Onbeperkt goede koffie, thee of hot choco 
• Minpunt? Je hebt geen zin meer na deze stage om naar school te gaan. 
• Na de stage je 1ste echte job? 
• Uiteraard volledig volgens de RIVM richtlijnen 

Wat wij vragen: 

• Minimaal Hbo-werk- en -denkniveau;  
• Perfecte beheersing van de Nederlandse taal 
• Eigen stijl in het schrijven van teksten 
• 4 dagen per week beschikbaar  
• Een assertieve en proactieve werkhouding  

Solliciteren 

Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature, voldoe je aan de eisen en ben je beschikbaar per september 
2020? Stuur dan een mail naar d.kosten@vlok.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! 

 


