
 

 

MBO/HBO Stage Marketing & Communicatie   

Functie Marketing/Communicatie 

Education level MBO, HBO 

Location Leusden 

Dagen per week 3 of 4 

Beschikbaarheid September 2020 – februari 2021 

Stageduur In overleg 

Stagesoorten Afstudeerstage/Werkstage  

Stagevergoeding In overleg 

Taakomschrijving 

Consignium bestaat uit een team van enthousiaste consultants met verschillende specialisme die 

elkaar versterken. Bij ieder project en iedere dienst die wij verlenen zorgen voor een optimaal 

resultaat, enerzijds door onze deskundigheid en anderzijds door het prettige contact met onze 

klanten. Juist door net iets meer te geven op de inhoud én op de relatie zorgen voor impact. Wij 

creëren impact. 

Als stagiair Marketing & Communicatie ga je ons ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering 

van onze marketingstrategie. Je weet hoe je organisatiestrategie kunt vertalen naar 

aansprekende en toegankelijke content, met daarbij de juiste communicatiemiddelen die 

aansluiten op onze werkwijze. We dagen je uit om veel (creatieve) ideeën en oplossingen te 

bedenken en betrekken jouw daarbij in onze bedrijfsvoering. Daarnaast krijg je veel vrijheid om 

de ideeën in te brengen en uit te voeren. 

Jouw werkdagen zijn bijvoorbeeld gevuld met het regelen van onze social media kanalen, het 

bedenken en organiseren van (nieuwe) events en acties om ons bedrijf in no-time nog groter en 

krachtiger in de markt te zetten. Er is veel ruimte voor initiatieven, dus als je commited bent om 

een succes te maken van jouw stage en impact te creëren dan drinken we graag een kopje koffie 

(of thee) met je! 

 

 



 

 

Werkzaamheden 

• Het opstellen van een marketing- en communicatieplan voor de betreffende 

stageperiode 

• De onlinestrategie (mede) bedenken en uitvoeren 

• (Commerciële) teksten redigeren/schrijven 

• Marktonderzoek doen en potentiële klanten in kaart brengen 

• Onderzoeksresultaten visualiseren 

• Website, Twitter, LinkedIn etc. onderhouden 

• Presentaties maken 

• Media aandacht genereren 

Gewenste profiel 

• MBO/HBO opleiding Communicatie/Marketing/Media (afstudeerstage) 

• Een proactieve, resultaatgerichte houding 

• Hands-on mentaliteit 

• Communicatief vaardig en servicegericht 

• Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal 

• Je bent creatief en ziet altijd een oplossing 

• Je weet alles van social media en de nieuwste online ontwikkelingen 

Wat bieden wij 

• Een uitdagende en creatieve leeromgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheid 

• Een informele werkomgeving met leuke collega's 

• Goede en voldoende begeleiding 

• Ruimte en kansen om jezelf te ontwikkelen 

• Inzicht in en leren van projecten in het bedrijfsleven 

• Een stagevergoeding 

• De exacte invulling zal i.o.m. de student(e) worden vastgesteld op basis van noodzaak van 

de projecten, interesse en vaardigheden 

Contactgegevens 

Ben je geïnteresseerd? Leuk!   

Jouw motivatiebrief en CV kun je e-mailen naar Mw. Dalila Dizdar via ddizdar@consignium.nl  
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