
   
   
UITDAGENDE EVENTMARKETING STAGE     

   

Fulltime, Zwolle   

   

Heb jij uitstekende communicatieve vaardigheden, haal  jij een enorme kick uit het organiseren van evenementen 

en deins jij niet terug voor een sprong in het diepe, dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar 

getalenteerde studenten om ons team te versterken voor ons kantoor in Zwolle. Zit jij in het laatste jaar van je 

HBO/WO opleiding  en heb je zin om ons voor een periode van minimaal 5 maanden, 40 uur per week te helpen 

met het organiseren van evenementen? Dan zijn we opzoek naar jou!   

   

Wie zijn wij ?   

Met 20 jaar ervaring in het organiseren van evenementen is Het Organisatieteam een succesvolle speler in de 

evenementenbranche. Met passie en enthousiasme werken wij aan de leukste marketing- en promotionele 

evenementen, vak- en publieksbeurzen, congressen en meer. Met evenementen in ons portfolio van LEGO, 

National Geographic Junior, HP en Adobe gaan wij altijd voor het hoogste niveau.  

   

Wij zijn vooral: Jong, dynamisch, enthousiast, flexibel, vooruitstrevend en werken hard om vooral leuke dingen te 

doen! Meer weten? www.organisatieteam.nl   

   

Jij   

- voelt je thuis in een dynamische werkomgeving waarbij je snel kunt schakelen en hebt een 5 tot 9 mentaliteit.   

- bent pro-actief, resultaatgericht, hebt lef, durft voor je mening uit te komen en fouten te maken.   

- Kan goed zelfstandig uit de voeten en bent in staat eigen werk te creëren.   

- bent enthousiast, representatief en hebt een professionele houding en inzet.   

- bruist van creatieve ideeën en weet deze om te zetten in praktisch haalbare doelen;   

   

Wat je kunt leren!   

Plannen opzetten, uitdenken en tot uitvoer brengen   

Nadenken en ontwikkelen van de look & feel van nieuwe evenementen   

Zowel online als offline marketingcampagnes managen    

Gewoon goed kunnen omgaan met de verschillende media en onze websites  

Duidelijke en assertief communiceren en het schrijven van teksten.   

   

Wat kan je van ons verwachten   

Enorm veel uitdagingen & a once in a lifetime adventure;   

Vrijheid, verantwoordelijkheid en creativiteit;   

Een goede werkplek met de vrijheid deze naar eigen wens in te 

richten; Leuke collega’s die ook graag over weekend avonturen 

praten; Oh, en je krijgt ook nog een stagevergoeding.. Zin in?   

   

Wil je een stage die je echt verder gaat helpen, solliciteer nu! Verras ons met jouw sollicitatiebrief en CV:  

office@organisatieteam.nl. Je kunt je sollicitatie richten aan Eric Broekaart. Meer weten? www.organisatieteam.nl   


