
 

Stagiair(e) marketing & communicatie   

Om onze lessen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en de Bollenstreek  
meer op de kaart te zetten, zijn wij op zoek naar een stagiair(e)  
marketing en communicatie.  
 
Stichting Aapjeskooi heeft zich gespecialiseerd in sportlessen voor de jongste doelgroep: 
dreumesen, peuters en kleuters. Plezier in sport en bewegen staat voorop.  Daarnaast wil de 
Aapjeskooi een bijdrage leveren aan de motorische, sociale, emotionele en cognitieve 
ontwikkeling van jonge kinderen. Naast het geven en ontwikkelen van de lessen, wordt er op 
ons kantoor hard gewerkt om de lessen mogelijk te maken. Zo worden de lessen op diverse 
manieren vanuit het kantoor gepromoot, zodat steeds meer mensen weten waar Stichting 
Aapjeskooi voor staat en waar de lessen gegeven worden. Daarnaast onderhouden we het 
contact met belangrijke relaties en betrokken partijen en zorgen we dat de ouders van onze 
aapjes op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen de stichting. Wij zijn op zoek 
naar iemand die ons op deze punten kan ondersteunen in de vorm van een stage. De 
stagedagen kunnen ingevuld worden bij ons op kantoor in Utrecht op maandag, dinsdag, 
woensdag en/of vrijdag.  
 
Werkzaamheden stage:  

 Ondersteunen en meedenken bij onze online en offline campagnes. 

 Ontwikkelen en beheren van promotie en pr-materiaal voor onze lessen, 
kinderfeestjes en workshops.  

 Helpen bij het samenstellen en ontwikkelen van de nieuwsbrief. 

 Content aanleveren voor wijkkranten, social media en websites. 

 Assisteren bij het opzetten en uitvoeren van een marktonderzoek.  
 

Jouw profiel: 

 Je volgt een MBO of HBO opleiding in de richting van marketing en/of communicatie. 

 Je hebt affiniteit met onze doelgroep en werkt graag voor een sociale onderneming.  

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.  

 Je bent creatief, zelfstandig, ondernemend en gaat gestructureerd te werk.  

 Je bent beschikbaar op maandag, dinsdag, woensdag- en/of vrijdag. Stagedagen 
kunnen in overleg met elkaar worden afgesproken.  

 
Wij bieden: 

 Een uitdagende en vooral leuke stage in een jong team. 

 Een professionele werkomgeving binnen een erkend leerbedrijf.  

 Ruimte voor eigen initiatieven en voor het uitvoeren van stage-opdrachten.  

 Reiskostenvergoeding.  
  
Lijkt het je leuk om ervaring op te doen in het werken binnen een jonge energieke organisatie? 
Stuur dan je motivatie naar hilde@aapjeskooi.nl.  


