
      

UITDAGENDE (ONLINE) MARKETING  & SOCIAL MEDIA STAGE    

Wil jij graag stage lopen bij een jong, dynamisch, enthousiast, flexibel, vooruitstrevend en 

hardwerkende organisatie dat gespecialiseerd is in evenementen? Lees & reageer dan snel op deze 

vacature.    

Het Organisatieteam in Zwolle zoekt een gemotiveerde en enthousiaste fulltime HBO stagiair(e)    

(online) marketing voor een periode van minimaal 5 maanden. Heb jij talent voor (online) 

Marketing en Social Media, affiniteit met evenementen en daarnaast een goede dosis 

communicatievaardigheden, lef & humor? Dan is Het Organisatieteam op zoek naar jou!     

Wie is Het Organisatieteam:    

Het Organisatieteam is een evenementenorganisatie gevestigd in Zwolle. 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, trainingen, feesten en 

consumentenevenementen. Zo hebben wij o.a. Lego World, National Geographic Junior, HP, Adobe 

Create Now en het Nederlands IJsbeelden Festival in ons portfolio.    

Wat ga je voor ons betekenen:    

- Binnen Het Organisatieteam krijg je  verantwoording over de online marketing.    

- Je gaat marketingplannen & strategieën opzetten en uitvoeren.    

- Zowel online als offline marketingcampagnes managen.    

- Monitoren, analyseren en optimaliseren van alle Social Media activiteiten.     

- Door je goede communicatieve en schriftelijke vaardagheden nieuwsbrieven, flyers en of 

brochures schrijven.     

- Meedenken over de look & feel van de marketing voor nieuwe en bestaande evenementen.    

    

Wat bieden wij jou:    

- Het opdoen van veel kennis en ervaring binnen de marketing en evenementen.     

- Ruimte voor eigen initiatieven en ideeën.    

- Tijd voor een (eventuele) onderzoeksopdracht en/of stageverslag.    

- Jong, gedreven en gezellige collega’s.    

- Waardering en een leuke stagevergoeding.     

    

Wil je een stage waar jij jezelf verder kan ontwikkelen en veel kan leren? Verras ons met jouw 

sollicitatiebrief en CV: office@organisatieteam.nl Je kunt je sollicitatie richten aan Eric Broekaart. 

Voor meer informatie kun je altijd een blik werpen op onze website: www.organisatieteam.nl     
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