
 

 

 

Meer informatie over VVV Nederland en de VVV cadeaukaartproducten kun je vinden op www.vvvnederland.nl en op 

www.vvvcadeaubonnen.nl. 

 

Ben jij een ambitieuze student HBO 

communicatie, die op zoek is naar een 

meewerkstage bij een dynamische en innovatieve 

organisatie op het gebied van cadeaukaarten? 

Wil jij meewerken aan een betere zichtbaarheid 

van onze cadeaukaarten op Social Media? 

Heb jij het vermogen om onbekende 

onderwerpen je snel eigen te maken?  

En heb je ook nog een dosis schrijftalent?  

Dan ben jij de stagiair(e) die wij zoeken! 

 

Wat ga je doen bij ons? 

 Opstellen van nieuwsbrieven en mailings 

 Opmaken facebook posts 

 Schrijven van teksten voor onze website 

 Onderhouden van Social Media accounts en 

continue zoeken naar verbeteringen 

 Opstellen van een plan voor verbetering van 

onze zichtbaarheid op Instagram 

 

Kortom, een veelzijdige stage waarbij je 

meewerkt aan en kennis maakt met de vele 

facetten van het uitgeven van de leukste 

cadeaukaarten van Nederland.  

 

Wie ben jij? 

 Je bent een HBO-student 

(marketing)communicatie  

 Je hebt affiniteit én ervaring met online 

media 

 Je bent een enthousiaste, harde werker die 

met nieuwe en creatieve ideeën komt 

 Je kan goed zelfstandig werken 

 Je hebt een uitstekende beheersing van de 

Nederlandse taal in woord en geschrift 

 Je beschikt over eigen vervoer. 

 

Ons aanbod 

 Een uitdagende, fulltime meewerkstage bij 

ons kantoor in Leersum (Utrechtse 

Heuvelrug) 

 Startdatum: februari 2019 

 Een marktconforme stagevergoeding van  

€ 350,- per maand 

 Goede stagebegeleiding met ruimte om jezelf 

te ontwikkelen 

 Een mooie werkomgeving met 45 

enthousiaste collega’s 

 Een ambitieuze en gezellige werksfeer 

 

Klinkt dit goed? 

Stuur dan z.s.m. je CV mét motivatiebrief naar 

sollicitatie@vvvnederland.nl. 

Wij nemen dan z.s.m. contact met je op. 

 

Als je nog vragen hebt, mail deze dan naar Derk 

Tiggeloven, Key-Accountmanager,bij VVV 

Nederland, via derktiggeloven@vvvnederland.nl 

 

 

VVV Nederland zoekt een enthousiaste student voor 

een 

Meewerkstage HBO Communicatie 

Over ons 

VVV Nederland is de grootste uitgever 

van cadeaukaarten in Nederland. Met de 

VVV Cadeaukaart, VVV Dinercheque en 

VVV Lekkerweg bereiken we jaarlijks ruim 

4,5 miljoen consumenten, die welkom zijn 

bij duizenden winkels, musea, hotels, 

uitjes, restaurants en honderden 

webwinkels. 

 

Daarnaast faciliteert VVV Nederland het 

Kennisnetwerk Destinatie Nederland, het 

kennis-, expertise- en netwerkplatform 

van de Destinatiemarketing- en City 

Hospitality organisaties in Nederland. 
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