Stagiaire Marketing en Communicatie
Help mee met het verbreden van Het Smalste Stukje Nederland!
Het Smalste Stukje Nederland, breed genoeg om volop te genieten. Dat is hoe de
gemeente Echt-Susteren zich profileert vanwege haar unieke ligging. Letterlijk daar
waar Nederland het smalst is, tussen België en Duitsland in, is het niet breder dan 4,8
kilometer. De ligging, voorzien van de uitvalswegen A73 en A2, in combinatie met alle
voorzieningen in handbereik vormen de ideale uitvalsbasis om te wonen, te werken en
te recreëren. Hier zetten wij ons dagelijks voor in door het organiseren of faciliteren van
evenementen (Beleeffietsdag), nieuwe fiets- en wandelroutes te ontwikkelen en actief te zijn
op social media. Kortom: placebranding voor een gemeente waar kwaliteit van leven voorop
staat (Cittaslow).

Jouw carrière begint in Het Smalste Stukje Nederland
Om Het Smalste Stukje Nederland door te ontwikkelen zijn we op zoek naar een enthousiaste
stagiaire. Tijdens je stage werk je samen met collega’s van team Marketing en Communicatie en leer
je het vak nog beter kennen. Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
• Meedenken over hoe we Het Smalste Stukje Nederland nog breder kunnen neerzetten;
• Ondersteunen bij evenementen van of in samenwerking met Het Smalste Stukje Nederland;
• Bedenken en realiseren van communicatie- en promotiemiddelen;
• Ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van de Beleeffietsdag;
• Content maken en ondersteuning bieden bij de website van Het Smalste Stukje Nederland;
• Een stukje vormgeving: sjablonen maken in InDesign en Word, uitwerken van een productcatalogus en
huisstijlhandboek van Het Smalste Stukje Nederland;
• Meehelpen bij het creëren van content en campagnes voor social media en de website (een goed oog voor fotoen videografie is een pré);
• Team Marketing en Communicatie helpen bij het uitvoeren van interne en externe communicatie-vraagstukken.
Kortom: een stage waar je veel verschillende onderdelen van marketing en communicatie leert kennen! Bij deze stage
staat samenwerken in een gezellig team centraal, krijg je de ruimte om je te ontwikkelen en kun je je eigen creativiteit
kwijt.

Wat vragen we van jou?
• Je studeert Communication & Multimedia design.
• Je bent creatief én je houdt van structuur.
• Je bent initiatiefrijk, proactief en zelfstandig.
• Je hebt een goed gevoel voor vormgeving en weet hoe je InDesign, Illustrator en Photoshop gebruikt.
• Je houdt van social media en wil hier graag meer over leren.
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend.
• Je bent altijd in voor gezelligheid.
• Je bent vanaf maandag 12 september 2022 voor 36 uur per week inzetbaar. Het aantal weken stemmen we samen af.

Wat bieden we jou?
Je wordt begeleid door Marjan, adviseur (interne) communicatie. Daarnaast werk je vooral samen met Vicky, adviseur
marketing en communicatie, en Anke, medewerker marketing en communicatie. Je werkt mee bij team Marketing en
Communicatie in het gemeentehuis van Echt-Susteren (Nieuwe Markt 55, Echt). Je ontvangt € 420,- bruto per maand bij
een 36-urige werkweek naar rato. Het uitgangspunt is dat je een OV-jaarkaart voor studenten hebt. Indien je niet kunt
reizen met een OV-jaarkaart worden je reiskosten vergoed. Je wordt aangesteld op basis van een stage-overeenkomst
voor bepaalde tijd, waarop de CAR (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling) van toepassing is met uitzondering
van de hoofdstukken 3, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 10d en 17 en de artikelen 2:1A, 2:1B, 2:4. Je bent geen werknemer in de
zin van artikel 2:4 van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP.

Vragen?

Breed genoeg om
volop te genieten!

Ben je al helemaal enthousiast, wil je meehelpen met het verbreden van Het Smalste Stukje
Nederland of heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Marjan van
der Heijden, adviseur (interne) communicatie via 0475 - 478 478. Of stel jezelf voor aan
Marjan, Vicky en Anke door een e-mail met jouw CV en motivatiebrief te sturen naar
communicatie@echt-susteren.nl.

www.hetsmalstestukjenederland.nl

