
Vacature: Stagiair Communicatie (v/m/x)
Aangenaam, wij zijn Van Loof. Geen familiebedrijf maar een jong advies- en campagnebureau en we
dromen graag hardop. De tijd van de ja-knikkers is voorbij, voor verandering mag het even schuren.
Met de kritische blik van een buitenstaander stimuleren we interne innovatie en zetten we steden
in beweging. Onze aanpak gaat verder dan communicatie, we gaan samen dóén. We schrijven
projectplannen én voeren ze uit. We signaleren een probleem én bedenken een oplossing. Om ons
hierbij te helpen zijn we opzoek naar een Stagiair Communicatie.

Binnen ons team zijn er verschillende werkzaamheden waar je aan bij kunt dragen afhankelijk
van je eigen talenten en ambities, denk bijvoorbeeld aan:

● Copywriting; content schrijven voor social media, websites, nieuwsbrieven, persberichten
● Grafische vormgeving; doorontwikkelen van een ontwerp naar drukklare bestanden
● Organiseren en plannen van evenementen, onthullingen en persmomenten
● Bedenken en doorontwikkelen van communicatie campagnes in de breedste zin
● Onderzoek en monitoring van campagnes

Gewenste profiel

● HBO+ opleiding gericht op communicatie, marketing, event management, vormgeving
● Interesse in het opdoen van ervaring op het gebied van off- en online communicatie en PR
● Creatieve denker, met een praktische en hands on mentaliteit
● Je schrijft (en typt) foutloos Nederlands
● Gestructureerde werkhouding en flexibele instelling
● Interesse in duurzaamheid, uiteraard

Wij bieden

● Stage vergoeding van 350 euro per maand
● Een jong, gezellig, ambitieus en enthousiast team
● Unieke werkomgeving vol inspiratie en talent
● Ruimte voor het uitvoeren van nieuwe initiatieven en ideeën
● Werkplek in Almere met plantaardige lunch

Interesse

Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk voor 15 maart een korte motivatie met uitgebreid CV naar
kimberley@vanloof.nl  t.a.v. Kimberley onder vermelding van ‘Vacature Stagiair Communicatie’.
Voor vragen en informatie kun Kimberley bellen op 06 17 08 64 75. Kijk voor meer informatie op
www.vanloof.nl.

http://www.vanloof.nl

