
In hartje Dronten, centraal gelegen aan hét plein, vind je De Meerpaal. Een unieke organisatie, met 
ongeveer 130 medewerkers en vele betrokken vrijwilligers. De Meerpaal bestaat onder andere uit een 
welzijnsorganisatie, theater (grote zaal en kleine zaal), bioscoop en een kunstencentrum. Daarnaast 
vind je ons ook in de dorpshuizen in Swifterbant en Biddinghuizen en zijn wij volop actief in de wijken. 
In normale jaren ontvangen wij meer dan honderdduizend bezoekers. 

Vanuit een eigentijdse visie dragen we ons steentje bij om te zorgen dat er voor iedereen wat te 
beleven valt op het gebied van kunst, cultuur, welzijn en educatie. Wij geloven namelijk dat meedoen 
in de positieve zin bijdraagt aan mens en maatschappij. Kortom: meedoen is kunst! 

Volgend seizoen staat er weer een heleboel leuks voor deur… en daar kunnen we wat hulp bij 
gebruiken! Daarom zijn we vanaf september 2022 op zoek naar een: 

Stagiair Marketing & Communicatie 
Jouw functie: 
Als stagiair Marketing & Communicatie werk je onder begeleiding van een ervaren marketeer op de 
afdeling Marketing & Communicatie; de plek waar we zo veel mogelijk Drontenaren kennis laten 
maken met al onze activiteiten op het gebied van cultuur en welzijn. Dit doen we via allerlei kanalen, 
zowel offline (printadvertenties, buitenreclame, brochures) als online (website, nieuwsbrieven, social 
media). Een gezellige, creatieve afdeling, waarbij je nauw betrokken bent bij alles wat er binnen De 
Meerpaal afspeelt op het gebied van marketing & communicatie.   

Je vindt het leuk om: 
• Ervoor te zorgen dat de website en ons ticketsysteem te allen tijde up-to-date zijn wat betreft 

tekst, beeld, voorstellingstijden, actiepagina’s, etc.; 
• Te ondersteunen bij het creëren van content voor onze sociale mediakanalen; 
• De planning en beeldbewerking te verzorgen voor alle digitale schermen en posterhouders in 

en om De Meerpaal; 
• E-mailings op te maken en het proces daaromheen te bewaken; 
• Te ondersteunen bij andere (online-)marketingactiviteiten om bezoekers te werven en onze 

activiteiten te promoten. 

Jij bent: 
• Goed in schrijven en hebt oog voor mooi beeld; 
• Bij voorkeur goed met Photoshop, InDesign of video-montage software. 
• Leergierig, enthousiast, creatief, flexibel & snel en hebt een hands-on mentaliteit; 
• Een cultuurliefhebber die graag films en voorstellingen bezoekt; 
• Zelfstandig en kunt accuraat werken onder hoge tijdsdruk; 
• Communicatief vaardig; 
• Minimaal 5 maanden beschikbaar; 
• Bij voorkeur woonachtig in de buurt van Dronten. 

Wij bieden: 
• Begeleiding door een ervaren marketeer 
• Een leerzame stage bij een veelzijdige organisatie, waar elke dag anders is! 
• De mogelijkheid om jezelf in een bijzondere omgeving op allerlei vlakken van de 

marketingcommunicatie te ontwikkelen; 
• Een marktconforme stagevergoeding; 
• De mogelijkheid om verschillende activiteiten te bezoeken (en daar content voor te maken). 

Solliciteren: 
Ben jij geïnteresseerd in deze stage? Mail dan je motivatie en cv naar personeelszaken@meerpaal.nl. 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Diana Vinke, P&O Adviseur op 
telefoonnummer 06-23933285.
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