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STAGE MARKETING & COMMUNICATIE  

  

“De juiste bezoekers verleiden tot een bezoek aan onze mooie stad, hen een 

gastvrije beleving meegeven en ze verliefd op Delft weer laten vertrekken.” Dat 

is waar Delft Marketing voor staat. Spreekt dit je aan, houd je van een 

dynamische werkomgeving en ben je een echte aanpakker? Ben je een 

leergierige en enthousiaste 3e of 4e jaars hbostudent in de richting van 

toerisme, communicatie, media of leisure? Dan past deze marketing & 

communicatiestage zeker bij jou!  

  

Wat ga je doen?  

Als stagiair bij Delft Marketing bied je ondersteuning aan de marketing- en 

communicatiemedewerkers. Jouw takenpakket zal bestaan uit:   

• (voorbereidende) redactionele werkzaamheden zoals het opstellen van 

persberichten, kalenderactiviteiten, Facebook-posts en teksten voor 

Delft.com en diverse communicatie-uitingen;   

• perspublicaties over Delft verzamelen;   

• uitvoeren van (voorbereidende) werkzaamheden voor verschillende 

projecten;   

• (mede) organiseren van activiteiten zoals locatietours;   

   

Wat wij zoeken  

• Je volgt een relevante hbo-opleiding (bijv. Communicatie, Marketing, Leisure 

Management of Tourism management).  

• Het gebruik van social media is vanzelfsprekend voor je;   

• Je bent ambitieus, leergierig en nieuwsgierig;  

• Je hebt een proactieve houding en wilt graag iets toevoegen aan het werk;  

• Je bent representatief, gastvrij en je hebt een positieve mindset;   

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift;  

  

Wat wij bieden  

• Een veelzijdige en uitdagende stage in een eigentijdse en enthousiaste 

organisatie;  

• Een werkomgeving met ruimte om te leren én je krachten te benutten;  

• Een mooie werkplek naast het Station in Delft, maar ook flexibiliteit: je mag 

regelmatig vanuit huis werken;  

• Een informele en gezellige werksfeer met veel ruimte voor humor;  

• Mogelijkheden tot het uitvoeren van schoolopdrachten;  

• Stagevergoeding.  

  

Meer informatie en solliciteren  

Ben je enthousiast en klaar om te reageren op deze leuke stage? Stuur je CV en 
korte motivatiebrief naar n.elmadbouhi @delft.com, t.a.v. Nadia el Madbouhi 

  


