
NEWBEES 
MARKETING EN  
COMMUNICATIE STAGE 
 
Wie zijn wij? 
NewBees gelooft in talent. In een inclusieve samenleving waar iedereen de kans krijgt om talent te 

benutten. Waar je ook vandaan komt. NewBees is een sociale onderneming die nieuwkomers, 

vluchtelingen, koppelt aan werkervaringsplekken en persoonlijke begeleiding biedt om ze zo voor te 

bereiden op een baan: op een plek in onze samenleving. NewBees is een energiek, jong en divers team. 

Je werkt samen met nieuwkomers, vrijwilligers en professionals, waar je veel van kan leren. Onze 

kernwaarden zijn gelijkwaardigheid, positiviteit, praktisch en dichtbij. 

 

WAT GA JE DOEN 

Als marketing en communicatie stagiaire ben je o.a. medeverantwoordelijk voor de website, social en 

interne communicatie. Je werkt nauw samen met team communicatie en er is veel ruimte voor eigen 

initiatief. Word jij warm van mooie teksten schrijven? Top. Denk je liever mee aan de optimalisatie van 

interne communicatieprocessen? Of liever middelen opmaken en vormgeven? Beide super. Samen kijken 

we naar jouw talenten en passies, om zo de optimale stage vorm te geven. Zodat ieder binnen ons team 

zo goed mogelijk tot zijn of haar recht komt. Na je stage heb je basiskennis van wordpress, canva en social. 

Je leert om lange- en korte termijn strategieën uit te zetten en te implementeren op alle kanalen. Ook Wij 

bieden een stagevergoeding en dekken gemaakte reiskosten. 

 

WAT ZOEKEN WIJ 

Een gedreven communicatietalent die zich graag inzet voor de goede zaak. Verder kun jij je vinden in de 

volgende omschrijving:  

• Je volgt een HBO/WO-opleiding richting communicatie, journalist media, communicatie of iets 

verwant 

• Idealiter al wat kennis van Wordpress en SEO 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

• Je kunt zowel korte, pakkende bijschriften als langere artikelen schrijven. Of kijkt ernaar uit dit te 

leren 

• Je kunt moeilijke zinnen omzetten in begrijpbare, vermakelijke teksten die makkelijk weglezen 

• Je pikt de ‘tone of voice’ van een merk snel op 

• Je houdt ervan om je handen uit je mouwen te steken, liever een te volle agenda dan wachten op 

de volgende klus 

• Je bent flexibel en leergierig, en herkent je in de waarden geklijkwaardigheid, inclusiviteit, 

onafhankelijkheid en nieuwsgierig 

• Je bent 3 tot 5 dagen per week beschikbaar voor minimaal 4 maanden 



• Je bent beschikbaar per 1 oktober, eerder kan ook!  

 

JOUW TAKEN 

Zoals gezegd kijken we samen waar jouw focus tijdens je stage zal liggen. Moet je een onderzoekstage 

doen? Ook daarvoor hebben wij ruimte. 

• Onderhouden en optimaliseren website (wordpress) 

• Actief meedenken en meewerken aan social campagnes 

• Opmaken communicatiemiddelen in Canva 

• Schrijven van (web)teksten, o.a. mooie portretten van nieuwkomers 

• Denkt mee over de interne communicatie  

 

INTERESSE? 

Stuur je CV en motivatie naar Nadia@new-bees.org. We kijken uit naar je sollicitatie!  
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