
    
    

    

 

 

 
Uitdagende (online) marketing/communicatie stage  
 
Stage gegevens 
Functie Stagiair Marketing/Communicatie 
Opleidingsniveau HBO 
Locatie Utrecht 
Dagen per week 4 dagen 
Stageduur 5 - 6 maanden 
Ervaring 3de of 4de jaars stagiair 
Stagevergoeding 250,- Euro 
 
Taakomschrijving 
Stage lopen bij een jong en innovatief bedrijf met een klein team enthousiaste collega’s en veel 
eigen verantwoordelijkheid. Spreekt jou dit aan? Dan is dit je kans om als 
marketing/communicatie stagiair jouw vaardigheden in te zetten. Chiefs of Content ontwikkelt, 
produceert en distribueert audiovisuele content voor artiesten, evenementen en brands. Wij zijn 
op zoek naar een ambitieuze stagiair op het gebied van marketing/communicatie die ons helpt 
onze online boodschap nog beter uit te dragen.  
 
Werkzaamheden 

● Onderhouden van social en online media activiteiten 
● Uitbreiden van het online portfolio van onze video’s  
● Schrijven van pakkende teksten voor websites van Chiefs of Content en  

We Are The Night 
● Verder optimaliseren van de huidige website. 
● Verbeteren online vindbaarheid (SEO/SEA) 
● Je maakt planningen m.b.t. de content die we op de website plaatsen 
● Je volgt het (relevante) nieuws en ziet kansen om de organisatie te profileren. 
● Helpen met het bedenken, opzetten en uitvoeren van (online) Marketing & 

Promotieactiviteiten. 
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Gewenste profiel        
● Je bent zelfstandig, creatief, sociaal en redactioneel vaardig 
● Je bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom social media en online 

marketing 
● Je bent in het bezit van een rijbewijs 
● Je kunt omgaan met Apple producten, Google Apps en Spreadsheets 
● Je kunt werken met tools als Photoshop en hebt design-vaardigheden 
● Je hebt affiniteit met evenementen en media 
● Je woont in directe omgeving van Utrecht 
● Goede schrijf- en spreekvaardigheden in het Nederlands 
● Minimaal HBO werk- en denkniveau 

 
Wat bieden wij 

● Een uitdagende en zeer leerzame stage in een tof en dynamisch team. 
● Een stageplek met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

 
Organisatie profiel         
Chiefs of Content ontwikkelt en maakt visuele content voor de zakelijke markt.Wij denken in 
branding en praktische toepasbaarheid om communicatiedoelen te behalen. 
Je ontmoet een informele werksfeer waarin er aandacht is voor de klant, het product en het 
team. Werken totdat het product klaar en de klant tevreden is, is de standaard. Het dagelijkse 
team bestaat uit 6 personen, daarnaast werken we met een flexibele schil van ca. 20 personen.

 
       
Voor meer informatie of een sollicitatie, mail naar lieselotte@chiefsofcontent.nl    
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