
  

 

 

Wij zoeken een enthousiaste HBO student in de richting marketing, communicatie, of commerciële 

economie die van aanpakken weet en onze nieuwe topper wordt op de afdeling Marketing!  

 

Wat ga je doen? 

Je ondersteunt de afdeling Marketing bij diverse online en offline marketingcampagnes en andere 

marketing- en communicatiewerkzaamheden. Denk hierbij aan het ondersteunen bij een grote 

ledenwerfcampagne, het bijhouden van onze Facebookpagina’s en online adverteren, helpen bij het 

opzetten van ledenactiviteiten en meedenken over de ontwikkeling van een nieuwe website. Daarnaast is er 

ruimte om een eigen opdracht uit te voeren of een project op te zetten.  

 

Wat verwachten wij van jou?  

Je bent een gedreven en zelfstandige student die niet bang is om het voortouw te nemen. Je bent in staat 

om projectmatig te werk te gaan, kunt overzicht houden over de verschillende werkzaamheden, durft 

initiatief te nemen en bent altijd gericht op het resultaat. Verder houden wij van studenten met frisse en 

creatieve ideeën en een analytische blik.   

 

Wij bieden 

Een dynamische en leerzame stage in Utrecht waar veel ruimte is voor eigen initiatief en waar je volop de 

kans krijgt om ervaring op te doen met alle facetten van het marketingvakgebied. Je loopt stage op de 

afdeling Marketing & Communicatie bij CNV Connectief, met meer dan 125.000 leden één van de grootste 

vakbonden van Nederland. Je mag veel zelfstandig werken, maar je kunt ook rekenen op een goede 

begeleiding met een inhoudelijk begeleider en coach. De werksfeer is informeel. Stage lopen bij onze 

organisatie betekent dat elke dag anders is en jouw inbreng telt. Natuurlijk ontvang je een prima 

stagevergoeding.  

 

Periode 

Wij zijn per direct op zoek naar een stagiair(e) voor (het liefst) 36 uur per week.  

 

Wie zijn wij? 

CNV Connectief is een vakbond die zich inzet voor haar leden die werken in het onderwijs, in de zorg & 

welzijn, bij de overheid en publieke diensten. Wij zijn een vakvereniging die op komt voor werknemers. We 

onderhandelen en lobbyen met werkgevers en politici, adviseren, ondersteunen en helpen bij individuele 

vragen van onze leden. Ook geven wij trainingen en cursussen. De afdeling Marketing houdt zich bezig met 

ledenwerving, ledenbinding en communicatie naar leden.  

 

Solliciteren?  

Stuur een e-mail met motivatie en cv naar Anne van Rijswick, Stagecoördinator CNV Connectief, 

a.vanrijswick@cnv.nl, 030-7511747. 

 

Meer informatie? 

Neem contact op met Arjan Oerlemans: a.oerlemans@cnv.nl, 030-7511761 voor inhoudelijke informatie.  

Jouw nieuwe collega’s  
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