
 

 
 
 
 
 

Stagiair marketing en communicatie, Eemnes  
12 uur per week 

Functieomschrijving 

Een avondje bridgen of voetballen, een voorstelling bezoeken, een lezing volgen, een 

boek lenen, een workshop doen of borrelen in de brasserie. In het Huis van Eemnes, geopend in 

januari 2020, komen mensen samen. Een ontmoetingsplek voor en door Eemnessers. Je krijgt de 

gelegenheid om dit nieuwe verhaal en visie aan - niet alleen - de inwoners van Eemnes te 

verkondigen. Maar ook aan de omliggende gemeentes en de zakelijke markt als het gaat om 

locatieverhuur. Als stagiair marketing en communicatie ondersteun je de marketing- en 

communicatieadviseur. Samen bepalen jullie hoe de vaste en potentiële gasten en klanten 

geïnformeerd worden over alle activiteiten die plaatsvinden in het Huis van Eemnes.  

Overige verantwoordelijkheden:  

− Opzetten van een contentplan, beheren van de contentplanning en het creëren van content; 

− Het inrichten en vormgeven van ons reserveringssysteem; 

− Bewaken van de huisstijl; 

− Vormgeven van on- en offline uitingen; 

− Up to date houden van de website. 
 

Functie-eisen 

Je bent als stagiair marketing en communicatie enthousiast, creatief en hands-on. Je hebt er zin in 

om van alles uit te proberen en bent niet bang om fouten te maken. Als je een opdracht krijgt, heb je 

de motivatie om het voor elkaar te krijgen.  

- Opleiding in de richting Commerciële Economie, Marketing/Communicatie; 

− Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk; 

− Bereidheid om je programma’s als Adobe Photoshop, Indesign, Mailchimp eigen te maken. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Een verantwoordelijke baan in een vooruitstrevend en groeiend bedrijf waar je daadwerkelijk impact 
kan maken; 

− Ruimte en vrijheid om jezelf te ontwikkelen; 

− Een informele werksfeer; 

− Veel ruimte voor eigen initiatief, jouw visie en bijdrage wordt gewaardeerd. 
 
Bedrijfsprofiel 
Samen met Eemnessers, lokale verenigingen, bedrijven, maatschappelijke en welzijnsorganisaties en 
de gemeente creëert het Huis van Eemnes een plek waar Eemnessers elkaar ontmoeten en zich thuis 
voelen. Een plek waar ieder individu uit onze samenleving mee kan doen. Waar je kunt helpen of 
geholpen kunt worden. Waar je je energie kwijt kunt of terugkrijgt.  
 
We werken op het gebied van de 6 clusters: educatie, informatie & advies, sport & recreatie, cultuur, 
welzijn & participatie en facilitair & horeca.  



 

 
 
 
 
 

 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ons vanzelfsprekend. Ons pand is duurzaam en we 
bieden veel ruimte voor arbeidsparticipatie, dagbesteding, vrijwilligerswerk en werkervaringsplekken 
voor studenten. Daarnaast hebben wij goede faciliteiten voor vergaderingen en congressen. 
 
Solliciteren?  
Stuur je cv en motivatiebrief naar info@huisvaneemnes.nl ter attentie van Ilse Terpstra, wij nemen 
zo snel mogelijk contact met je op. Heb je nog vragen? Stel ze gerust via 035 531 18 87. 
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