
 

Vacature 
Stage (online) marketing & communicatie – Schroeder    Den Haag, 3 februari 2022 

Wil jij meewerken aan het verbeteren van onze online kanalen en daarbij deel uitmaken van een 
duurzaam en sociaal bedrijf? Dan zit je bij ons goed. Als (online) marketing & communicatie 
stagiair(e) ben jij onderdeel van een enthousiast team binnen onze organisatie. Jij zorgt er voor dat 
(online)marketing campagnes naar een hoger niveau worden gebracht en draagt bij aan effectieve 
communicatie. Je krijgt je eigen verantwoordelijkheden onder begeleiding van een ervaren 
coördinator en werkt aan afwisselende werkzaamheden. 

Wat ga je doen? 

• Inrichten en vormgeven van onze eerste nieuwsbrief: jij gaat een nieuwe nieuwsbrief 
lanceren en  verwerkt de gemaakte content in maandelijkse nieuwsbrieven waarbij je let op 
een mooie vormgeving. 

• Meedenken over het publiceren op sociale media: o.a. op LinkedIn, Facebook, & Instagram 
• Meedenken met onze online campagnes op social media 
• Optimaliseren van onze website: Jij zorgt ervoor dat onze website up-to-date is en draagt bij 

aan de groei van traffic naar deze sites (Google Analytics) 

Wie zoeken wij? 

Je volgt een relevante studie in de richting marketing en/of communicatie. Je bent secuur, 
georganiseerd, communicatief sterk, zelfstandig en creatief. Je denkt in oplossingen en houdt van 
aanpakken. Kennis van MailChimp en WordPress is een vereiste.  

Wat kun je van ons verwachten? 

Wij werken graag mee aan een juiste invulling van schoolopdrachten en uit te voeren onderzoeken. 
De duur van je stage is bespreekbaar.  

Bedrijfsprofiel 

Schroeder is een mensontwikkelbedrijf dat mensen ondersteunt bij het ontdekken en ontwikkelen 
van hun vaardigheden zodat mensen zich weer voelen meetellen in de maatschappij of op de 
arbeidsmarkt. De meeste mensen kennen ons van onze 7 kringloopwinkels in de regio Den Haag.  

In 5 van de 7 kringloopwinkels zijn buurthuizen gevestigd, waar de sfeer hangt van een 
gemeenschappelijke huiskamer, daar waar buurtgenoten elkaar weten te vinden en nieuwe 
ontmoetingen ontstaan (mensen uit hun sociale isolement te halen). Het zijn open en laagdrempelige 
plekken voor mensen van alle leeftijden, culturen en sociaaleconomische achtergrond.  

In alles wat wij doen is duurzaamheid het belangrijkste uitgangspunt. Niet alleen mensen op weg 
helpen naar werk, maar vooral mensen op het werk houden. 

Meer weten: 

Voor meer informatie over deze vacature, neem contact op met Sandra Hazebroek, via 070 33 00 222 

Reageren: 

Ben je geïnteresseerd in deze vacature, stuur je motivatie en cv naar: vacature@schroeder.nl onder 
vermelding van “Stage (online) marketing en communicatie”. 

De vacature sluit op 23 maart 2022. 
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