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Ben jij creatief, gezellig, een beetje gek, een duizendpoot, een
social media verslaafde en altijd in voor nieuwe ideeën!? JA?!
Lees dan vooral verder want wij zijn per september 2022 op
zoek naar een enthousiaste stagiair voor de functie van
Marketing & Sales.

NIEUWE BUITENSOCIETEIT | THEATER BUITENSOOS |
BESTEBROWNIES.NL

WERKEN BIJ NIEUWE BUITENSOCIËTEIT ZWOLLE
Wij zorgen ervoor dat onze gasten zich thuis voelen bij ons. Alles is mogelijk en het bruist iedere dag
weer van de activiteiten. Serieuze vergaderingen en uitdagende trainingen binnen Nieuwe
Buitensociëteit en informatieve congressen en kleurrijke (bedrijfs-) feesten binnen Theater
Buitensoos, ze vinden hier allemaal plaats! Wij borrelen van de ideeën, maar komen handjes en
voetjes te kort. Dus….. Heb jij feeling met social media, begroet jij 's ochtends eerder je timeline dan je
huisgenoot? Kan, en wil jij, kleurrijk het verschil maken? Heb je een positieve instelling, creativiteit,
humor en een flinke dosis leergierigheid? Dan hebben wij een ontzettend leuke stageplek voor je!
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Jij zult de social media accounts van Nieuwe Buitensociëteit Zwolle en Theater Buitensoos updaten.
Waardevolle content bedenken en posten op de accounts in verschillende vormen. Denk aan blogs,
vlogs, infographics enz. Dit doe je allemaal in nauwe samenwerking met de Sales manager en
directeur. Je zal je bezighouden met online-marketing werkzaamheden, waaronder:
Mede zorg dragen voor de inhoud van de websites, in samenwerking met de afdeling marketing
van Onemeeting;
Schrijven van blogs voor op de websites;
Meedenken over en uitvoeren van e-marketingactiviteiten voor verschillende interne en externe
doelgroepen
Organisatorische en uitvoerende algemene werkzaamheden binnen marketing en communicatie
Neem ons mee in de nieuwste trends, innovaties op het gebied van online marketing en
communicatie
Nieuwe mogelijkheden op het gebied van marketing en communicatie bedenken.
Verder zul je werkzaam zijn op het gebied van offline marketing. Denk bijvoorbeeld aan:
Ondersteunen in het verzorgen van (interne) communicatie, opstellen van (brochure)teksten en
nieuwsbrieven en ontwikkelen van flyers en posters waarbij je rekening houdt met onze brand en
huisstijl
Meedenken met de ontwikkeling van producten (arrangementen, acties, diensten) en de
presentatie daarvan.
Verder zal een deel van je taken bestaan uit sales gerelateerde activiteiten. Zoals: afspraken
voorbereiden van de Sales Manager, cijfers analyseren en sales activiteiten voorbereiden, zoals
sales blitzen.
WAT BIEDEN WIJ JOU
Wij bieden een veelzijdige stage waarbij je tijd en ruimte krijgt om met je studieopdrachten aan de
slag te gaan. Want voorop staat dat jij je stage goed afrondt! Het eventuele project voor deze stage
wordt in overleg met jouw leidinggevende bepaald. Verder kan je deelnemen aan een van de vele
trainingen, Webinars of seminars om je kennis en talenten te ontwikkelen.
Een stagevergoeding
Een heerlijke werkcultuur (genaamd Kindest Together), met jonge collega’s en genoeg tijd om,
naast hard werken, keihard met elkaar te lachen
Een gratis overnachting per jaar voor jezelf, alsmede de mogelijkheid tot kortingsvouchers voor je
familie en/of vrienden, geldig in Best Western Plus Airport Hotel Rotterdam of Best Western Plus
Berghotel Amersfoort
Een kantoor op kruipafstand van Station Zwolle!

Binnen de Nieuwe Buitensociëteit behandelen wij jou niet als stagiair, maar als collega. De deuren
staan altijd open, en er is een informele sfeer. Daarbij zullen wij er alles aan doen om jou zoveel
mogelijk te leren, zodat jij volledig voorbereid uit je stageperiode komt!
JOUW PROFIEL
Functie-eisen:
Je volgt een opleiding bij voorkeur in de richting van: marketing en communicatie, hotelschool of
congres/evenementenbranche;
Je bent vaardig in omgang met computersystemen als MS-Outlook, MS-Word, MS-Excel, MSPowerPoint. Daarnaast heb je aanleg voor het snel eigen maken van nieuwe computersystemen
Je hebt affiniteit met social media en websites
Je bent creatief in het ontwikkelen en meedenken
Je hebt feeling met het schrijven van teksten voor marketingdoeleinden
Natuurlijk beheers je de Nederlandse taal tot in de puntjes, zowel mondeling als schriftelijk
Je bent beschikbaar voor minimaal 5 maanden.
Gewenst gedrag
Bereikrijk (Assertief)
Binnenvoelbaar (Empathisch)
Luistergevig (Ontvankelijk)
Oplosselijk (Alert)
Verrasvast (Initiatiefrijk)
Verwenzaam (Ontwapenend)
Teruglustig (Hartelijk)
Gewenste competenties:
Vakkennis
Zelfreflectie
Overtuigingskracht
Competitief

Nu rest er nog één vraag; is je antwoord op alles JA?!
Bel, app, chat, mail of link dan met Marijke van der Weide. Commercieel Manager
Hoe? 06 10 95 67 91 marijke.vanderweide@nieuwebuitensocieteizwolle.nl.

