STAGIAIR
GEZOCHT
ZET JIJ OOST-NEDERLAND MET ONS OP DE KAART?
Grote kans dat je in de provincie Overijssel studeert en/of woont. Een weekend Amsterdam vind
je vast fantastisch, maar ook dichtbij huis hebben we veel te bieden! Denk aan het bezoeken van
één van de vele festivals in onze Hanzesteden Zwolle of Deventer. Of aan een dag shoppen en
een terrasje pakken in Enschede. Een mountainbiketocht met vrienden maken op de Sallandse
Heuvelrug of schaatsen in Giethoorn. Als jij hier net zo enthousiast over bent als over je
uitstapjes naar Amsterdam, dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij hebben als doel om onze doelgroepen te inspireren met hetgeen Overijssel te bieden heeft,
zodat steeds meer mensen ervoor kiezen om een weekend of vakantie in Overijssel te vieren. Jij
zult hier, samen met ons, een belangrijke bijdrage aan leveren.

Wat zijn je werkzaamheden

Wat wij verwachten van jou

Wat bieden wij

• Actuele content creëren en beheren
d.m.v. interviews, blog artikelen en
vlogs voor onze platforms
• Beheren van onze websites
• Redactie verzorgen voor diverse uitingen,
zoals social media en nieuwsbrieven
• Ondersteunen bij online campagnes via
Facebook, Google Adwords en andere
advertentieplatformen
• Meewerken aan- en vertegenwoordigen
van onze organisatie bij evenementen
en beurzen

• Je bent een 2e of 3e jaars student
en volgt een studie Toerisme,
Commerciële economie, Communicatie,
Journalistiek of Hospitality management
• Je bent kwaliteit- en resultaatgericht
• Je bent klantvriendelijk en zelfstandig
• Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
• Je bent minimaal 4 dagen per week
beschikbaar gedurende 20 weken

• Dynamische en creatieve werksfeer en
leuke collega’s
• Jonge organisatie
• Een modern kantoor in Zwolle
• Stagevergoeding

Willemijn
Prins

Rachèl
Boeve

“Ik heb met heel veel plezier stage gelopen bij
MarketingOost in Zwolle. In vijf maanden tijd heb ik
enorm veel geleerd over communicatie en regio- &
stadsmarketing. De diverse verantwoordelijkheden,
leerzame taken en gezellige sfeer binnen
MarketingOost maakte mijn meewerkstage tot
een succes. Daarnaast maak je als stagiaire bij
MarketingOost écht onderdeel uit van het team!”

“Ik heb het erg naar mijn zin bij MarketingOost.
Het hele team van MarketingOost staat open om je
informatie te geven over van alles en om je te helpen
waar nodig. Iedere dag leer ik meer over hoe de regioen stadsmarketing werkt en daarbij zorgt de vrijheid
die ik krijg tijdens het werk in combinatie met de
begeleiding dat ik dagelijks met veel plezier aan het
werk ben.”

Wie wij zijn
MarketingOost is een organisatie die zich bezighoudt met stad- en
regiomarketing in Oost-Nederland en met name Overijssel. Onze
organisatie bestaat uit diverse (toeristische) regiomerken, zoals
bijvoorbeeld Hanzesteden, Weerribben Wieden Marketing en Twente
Marketing. Ons doel is om via destinatiemarketing de regionale
economie te versterken. De nadruk ligt hierbij op recreatie en toerisme,
maar er is steeds meer aandacht voor andere domeinen, zoals wonen,
werken, onderwijs en zorg. Wij vormen een verbindende schakel tussen
ondernemers, overheid en andere belanghebbenden in de regio.

MEER WETEN? KIJK OP:
www.marketingoost.nl

Solliciteren
naar een
stageplek?
Ben jij geïnteresseerd in een stageplek bij ons?
Stuur dan snel je motivatie en je CV naar
Michelle Alberts:

malberts@marketingoost.nl

