
 

 

 

 

 

 

 
 

NETWERK ZOETERMEER HEEFT EEN VACATURE VOOR 

STAGE COMMUNICATIE & CONTENT 
 

WIE ZIJN WIJ?  

Netwerk Zoetermeer zet zich in voor de inwoners, de bezoekers én het bedrijfsleven van Zoetermeer. 
Zo organiseren wij verschillende beeldbepalende evenementen (o.a. Bevrijdingsfestival en Culinair 
Zoetermeer), ondersteunen wij organisatoren bij het organiseren van evenementen en zijn wij de 
grootste businessclub van Zoetermeer. 

 

WAT GA JE DOEN?  

Wij bieden je de mogelijkheid om deze stage in te vullen zoals dit het beste bij jou past. Als onderdeel 
van het team werk je mee aan grote evenementen zoals het Bevrijdingsfestival, Culinair Zoetermeer 
en Gluren bij de Buren. Je zal medeverantwoordelijk zijn voor de externe communicatie van deze 
mooie evenementen en voor de evenementen van onze businessclub. Daarnaast is er ook ruimte om 
actief betrokken te zijn in de voorbereidingen van de evenementen.  

Er zijn veel mogelijkheden op gebied van communicatie. Kan je goed schrijven? Houd je bezig met het 
schrijven van persberichten en nieuwsbrieven. Heb je strategische kennis? Pas deze toe bij de 
positionering van de organisatie, bijvoorbeeld bij het samenstellen van een contentkalender of een 
communicatieplan. Heb je grafische talenten? Leef je dan uit op de uitingen van evenementen zoals 
toffe posters, informatieve flyers, advertenties en originele beelden voor op de sociale media.  

 

HERKEN JE JEZELF IN DIT PROFIEL? 

• Een enthousiast persoon die in het, tweede, derde of vierde jaar zit van een mbo- of hbo-
opleiding in richting van de gevraagde functie;  

• die creatieve ideeën heeft en die deze ook kan vertalen naar leuke uitingen;  
• die teksten kan schrijven in goed Nederlands;  
• die zelfstandig kan werken 

 

WAT BIEDEN WIJ? 

• Een fijne stageplek met een superleuk team, veel flexibiliteit, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid; 

• inzicht in alles wat er speelt rondom onze evenementen en onze businessclub; 
• een bak aan ervaring na een paar maanden stage; 
• goede begeleiding en een passende stagevergoeding. 

Startdatum van de stage is 1 september 2022 en de duur is 5-6 maanden. Hanteert jouw opleiding 
afwijkende periodes? Laat het weten. Wij zijn flexibel!  

 

SOLLICITEREN KAN BIJ…  
Caroline de Winter. Stuur je motivatiebrief en CV naar caroline@netwerkzoetermeer.nl 

 

Stichting Netwerk Zoetermeer 
Eerste Stationsstraat 97a 
2712 HE Zoetermeer 
www.netwerkzoetermeer.nl 
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