VACATURE STAGIAIR
MARKETING & PROGRAMMERING
VANAF FEBRUARI 2019
Ben jij creatief, goed in plannen en analytisch? Heb jij affiniteit met marketing en programmering? En ben jij
op zoek naar een leuke stageplek? Dan ben jij dé stagiair marketing & programmering die wij zoeken!
Wie zijn wij?
Met ruim 280.000 bezoekers per jaar is De Haar het grootste kasteel van Nederland. Stichting Kasteel de
Haar is in het leven geroepen om het kasteel en het daaromheen liggende park open te houden voor publiek. Het luxueuze kasteel, de wonderlijke geschiedenis, de verassende tentoonstellingen, de tuinen en het
park, allen behoren tot een uniek ensemble die dagelijks is geopend voor bezoek. Met de afwisselende tentoonstellingen, speurtochten en rondleidingen is er keer op keer iets nieuws te beleven.
Wat ga je doen?
De afdeling Marketing & Programmering promoot en organiseert uiteenlopende tentoonstellingen en activiteiten. Als stagiair ondersteun je waar nodig, waaronder bij de voorbereiding van programmering op zowel
online als offline gebied. Je draagt bij aan de online vindbaarheid en schrijft goede content waardoor onze
naamsbekendheid groeit. Zie je zelf een interessant project? Pak het met beide handen aan! Kortom, een
veelzijdige stage met veel verantwoordelijkheid in een enthousiast team (al zeggen we het zelf).
Opdracht vanuit je studie? Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden!
Naar wie zijn wij op zoek?

Wij bieden je

• HBO student in de richting marketing of communicatie
• Goed in plannen en organiseren
• Creatief en enthousiast
• Bewaart makkelijk het overzicht
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
• Heeft een vlotte pen
• Analytisch
• Denkt in kansen en neem initiatief
• Flexibel en klantvriendelijk
• Hands-on mentaliteit en proactief

• Een collegiale, informele werksfeer in een
groeiende organisatie met 25 medewerkers
en 200 vrijwilligers
• Een werkplek ín het grote kasteel op 5
minuten van station Vleuten (Utrecht)
• De kans om veel te leren en de ruimte om zelf
activiteiten te ontwikkelen
• Een stagevergoeding (in overleg)
• Een adembenemend uitzicht, iedere werkdag

Enthousiast? Solliciteer!
Stuur je motivatie en CV naar Martine Lintvelt-Maas, Hoofd Marketing & Programmering, via
m.maas@kasteeldehaar.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

