De Meerpaal in Dronten verbindt mensen en organisaties. De unieke multifunctionele organisatie
biedt een breed scala aan activiteiten voor jong en oud op het gebied van cultuur, welzijn,
theater, bioscoop, grand café, alsmede congressen en exposities. Alles onder één dak, centraal
in Nederland, met veel gezichten en zeer veel gebruiksmogelijkheden. De ambitieuze organisatie
met 130 professionele medewerkers en 500 betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie,
ontmoeting en ontwikkeling op het gebied van kunst, cultuur, welzijn en evenementen.
De afdeling Marketing & Communicatie is op zoek naar een:

Stagiaire Marketing & Communicatie
Beschikbaar voor minimaal 4 tot 6 maanden
(periode januari – september 2019)

Functieomschrijving
Ben jij de creatieve duizendpoot die graag in de pen klimt voor de meest uiteenlopende
marketingteksten? Heb jij affiniteit met kunst en cultuur en kent social media geen geheimen voor
jou? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als stagiaire binnen de afdeling Marketing & Communicatie ben je verantwoordelijk voor social
media en focus je met name op het online promoten van de diensten en activiteiten van De
Meerpaal. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het bijhouden en verbeteren van social
media (Facebook, Twitter en Instagram), het opstellen van nieuwsbrieven en het schrijven van
persberichten en content voor de website.
Wij vragen:
 HBO-opleiding in de richting van marketing en communicatie (derdejaarsstudent –
meewerkstage)
 Beschikbaar voor minimaal 36 uur voor een periode van circa 5 maanden.
 Kennis van en ervaring met social media
 Een woordkunstenaar met een creatieve pen;
 Iemand die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken;
 Competenties: creatief, daadkrachtig, resultaatgericht en zelfstandig
 Woonachtig in de omgeving Dronten
 Pré: kennis van Wordpress, SEO/SEA
Wij bieden:
 Ruimte voor veel zelfstandigheid en creativiteit;
 Marktconforme stagevergoeding;
 Een informele werksfeer.
Reageren:
Wil jij bij ons stage komen lopen, stuur dan jouw motivatie met CV naar De Meerpaal, t.a.v. Diana
Vinke, Postbus 92, 8250 AB Dronten of per mail aan personeelszaken@meerpaal.nl?

