Stagiair(e) Medewerker marketing en communicatie MBO
Breng jij onze marketing en communicatie naar een hoger niveau? Lijkt het je leuk om mee te denken over
manieren om onze opleidingen te promoten?
Werkzaamheden
Ben jij op zoek naar een stage waarbij je innovatieve campagnes ontwikkelt? Kunnen wij het maken van content
voor nieuwsbrieven en alle andere creatieve uitingen aan jouw creativiteit overlaten? Je mag in samenwerking met
de communicatieadviseur innovatieve campagnes opzetten. Je krijgt veel vrijheid voor ideeën en implementatie.
Daarnaast houd jij je bezig met het schrijven van content voor diverse nieuwsbrieven, sociale media, blogs etc.
Wie ben jij?
Een enthousiaste student die passie heeft voor alles wat met marketing en communicatie te maken heeft en zich in
kan leven in de doelgroep. Het lijkt je gaaf om in een opleidingswereld werkzaam te zijn met graafmachines,
hijskranen, hoogwerkers etc. om je heen.
Wat vinden wij verder belangrijk?
e
e
- Je volgt een MBO opleiding (3 of 4 jaars)
- Je bent per 1 september of eerder beschikbaar
Waarom dit de stage is die je zoekt?
Omdat je als volwaardig medewerker gaat meedraaien bij SOMA Bedrijfsopleidingen! Je krijgt bij ons veel vrijheid
en mogelijkheden. Samen met de communicatieadviseur ga je de marketing en communicatie verder uitbouwen en
zet je jouw stempel in ons bedrijf.
- Een stagevergoeding van € 150,- bruto per maand (o.b.v. 32 uur)
- Je mag onder werktijd oefenen onder begeleiding op een graafmachine, hijskraan etc. Wie kan dat nou zeggen?

Over SOMA Bedrijfsopleidingen
SOMA Bedrijfsopleidingen is dé opleider voor de infrasector en het verticaal transport. SOMA Bedrijfsopleidingen
verzorgt een breed scala aan opleidingen en kortdurende cursussen en trainingen voor volwassenen die al enige
ervaring in de infra- en verticaal transport sector hebben. Het ontzorgen van werkgevers en werknemers op het
gebied van scholings- en ontwikkelingsvragen staan centraal. Heb jij oog voor nieuws en ben je enthousiast over
SOMA Bedrijfsopleidingen? Solliciteer dan direct!
Solliciteren
Stuur je CV en geef in jouw motivatiebrief in ieder geval antwoord op de volgende 3 vragen:
- Waarom wil je graag stagelopen bij SOMA Bedrijfsopleidingen?
- Wat hoop je te leren tijdens je stage?
- Wat zijn de eisen vanuit jouw studie voor deze stage (stageduur en aantal uur per week)?

Interesse
Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Miriam Baaroun, Communicatieadviseur bij SOMA
Bedrijfsopleidingen telefoonnummer 0341 – 499 450. Jouw motivatiebrief met cv kun je sturen naar mw. M.
Baaroun, m.baaroun@somabedrijfsopleidingen.nl.

