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Meeloopstage Marketing Communicatie (3e jaars HBO) 24-36 uur  
 
 
Wil jij graag met je camera op pad? En een optimistisch videoverhaal maken, slimme tekstjes schrijven 
om nog meer mensen en vooral de juiste mensen vertellen over onze online oefenprogramma’s? Of 
creatieve winacties maken voor Facebook en al die acties dan weer goed evalueren? Dan zijn we op 
zoek naar jou. We bieden een 3e jaars HBO-meeloopstage voor minimaal 5 maanden 24-36 uur per 
week.  
 
Wie zijn wij? 
Oefenen.nl is dé plek waar (jong)volwassenen kunnen oefenen om hun basiskennis en vaardigheden te 
verbeteren. Zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. Maar ook omgaan met geld, opvoeding en 
gezondheid. Individueel en in eigen tempo. Op een laagdrempelige en interactieve manier. De 
oefenmaterialen helpen hen om te groeien, leren en te ontwikkelen. Om beter mee te doen aan de 
maatschappij. Met 200.000 gebruikers per maand en meer dan 2 miljoen bezoeken is Oefenen.nl een 
belangrijk leermiddel op het gebied van volwasseneneducatie.  
 
Kom je bij ons stage lopen, dan kun je leren hoe je campagnes opzet en evalueert, hoe je met de juiste 
content mensen overtuigt en hoe marketing kan leiden tot het beste resultaat. Je kunt dus van alles 
combineren uit onderstaande taakgebieden. Dat doen we in goed overleg met jou, met een gezonde 
mix van routine en uitdaging, waarbij we rekening houden met jouw wensen. 
 
Taakgebieden 
 
Campagnes 
• ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van campagnes rondom de lancering van nieuwe 

oefenprogramma’s; 
• schrijven van persberichten; 
• maken van social media-content. 
 
Content creatie 
• het succes van Oefenen.nl in beeld brengen m.b.v. film en interviews; 
• bijhouden en optimaliseren van de website; 
• samenstellen en verzenden van de nieuwsbrief. 
 
Marketing 
• ontwerpen, uitvoeren, evalueren van marketingactiviteiten; 
• contentmarketing; 
• opzetten, onderhouden en evalueren van Adwords-campagnes. 
 
Service 
• uitvoeren van webcare via onze social-media kanalen; 
• beantwoorden van vragen die binnenkomen via de helpdesk. 
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Wie ben jij? 
 
• HBO media, marketing- en/of communicatieopleiding, bijvoorbeeld Media en Entertainment of 

Communicatie en Multimediadesign; 
• Minimaal 5 maanden stage; 
• Uitstekende beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift; 
• Zelf organiserend vermogen; 
• Flexibel en hands-on mentaliteit; 
• Pro-actief en leergierig; 
• Maatschappelijk betrokken. 
 
Wat bieden wij? 
 
• Je doet volwaardig mee in een gezellig en gedreven team van zeven creatievelingen, waar ruimte is 

voor jouw ideeën en input. 
• Professionele begeleiding, opbouwende feedback, ruimte voor persoonlijke leerwensen. 
• Mogelijkheid om een onderzoek/project tijdens je stageperiode uit te voeren. 
• Stagevergoeding van €250,- per maand op basis van 36 uur. 
• Werken in het mooiste stukje van Den Haag, vlakbij de Denneweg. 
 
Is deze opdracht iets voor jou? Mail dan je cv en motivatie naar l.petersen@oefenen.nl  
Let op: je kunt alleen op deze stage reageren als je bent ingeschreven bij een opleiding! 
 


