
 

Stagiair Marketing & Communicatie 

Mensen met een beperking vallen vaak tussen wal en schip, waardoor er drempels zijn om 
sociale activiteiten te ondernemen. Veel mensen met een beperking zitten daardoor in een 
sociaal isolement. Met onze stichting, De Special Social Club, willen wij de behoeftes van 
mensen met een beperking vervullen door hen onvergetelijke ervaringen te bieden in de 
vorm van evenementen, festivals en activiteiten om hen op die manier zoveel mogelijk 
betrekken in de samenleving.  

Het team achter De Special Social Club is een diverse groep enthousiaste mensen met 
verschillende expertises en achtergronden. Eén ding hebben wij in ieder geval gemeen; wij 
geloven allemaal in een wereld zonder beperkingen en dat iedereen dezelfde rechten 
verdient.  

De Special Social Club is volop in ontwikkeling en altijd op zoek naar gedreven stagiairs die 
mee willen helpen. Voor het studiejaar 2021-2022 zijn wij op zoek naar een Marketing & 
Sales stagiair.  

Het betreft een uitdagende en impactvolle stage. Wil jij ervaring opdoen in meerdere 
onderdelen van (online) marketing? Grijp dan nu je kans! Bij Stichting De Special Social Club 

krijg je de kans om veel te leren op gebied van Marketing en Sales (M&S). Als M&S-stagiair 
heb je veel verantwoordelijkheid omtrent de marketing, samen met de marketingmanager 
en de marketingspecialist. Je bedenkt interessante content voor onze social-mediakanalen, 
schrijft nieuwsbrieven, houd je bezig met PR en je denkt mee over de invulling van 
promotiecampagnes en marketingactiviteiten. Daarnaast zal je je bezighouden met een 
nieuwe website Special Social Connect, waaronder het werven van nieuwe partners, de 
online vindbaarheid vergroten en strategiën bedenken/uitvoeren. 
 
Hierbij een overzicht van de werkzaamheden:  
 
Wat wij jou bieden: 
• Enorm veel leermogelijkheden en goede begeleiding tijdens je stageperiode 
• Wij zijn een jong/enthousiast team!  
• Mogelijkheid om je afstudeeronderzoek bij ons te doen 
• Lunch (indien je op ons leuke kantoor bent in Amsterdam) 
• Vergoeding van €100,- netto per maand. 
• De leukste feestjes (voor mensen met en zonder een beperking)  
 
Periode stage:  
Vanaf augustus, wij zijn flexibel en wij overleggen graag met jou over de mogelijkheden.   
 
Wat wij zoeken in een stagiair: 
• Een enthousiaste en proactieve werkhouding. 
• Je kan goed zelfstandig werken.  
• Minimaal Hbo-opleiding. 
• Verstand van boekhouden is een pré. 
• Je hebt affiniteit met de doelgroep.  
• Minimaal drie dagen in de week beschikbaar. 
• Je bent gedreven om een teamprestatie neer te zetten. 
 
 
 



 Hoe gaat je dag eruitzien: 
• Werktijden zijn van 09.00 tot 17.00. 
• Je beheert de social-mediakanalen van de stichting en je bent verantwoordelijk voor het 
creëren van content. 
• In samenwerking met het team stel jij marketing doelen op.  
• Je zorgt voor constante communicatie met belangrijke stakeholders. 
• Je schrijft persberichten en je zorgt voor media publicaties  

• Voor het nieuwe platform ga je nieuwe partners werven, online vindbaarheid vergroten en 
marketingcampagnes bedenken/uitvoeren. 
• Je bent vrij (en wordt zelfs aangemoedigd) om met eigen ideeën te komen. 
 
Sollicitatieprocedure 
Spreekt deze functie jou aan en wil jij graag deel uitmaken van ons team? Reageer dan door 
je CV en motivatie te mailen naar jil@despecialsocialclub.nl. Voor vragen over de functie kan 
je contact opnemen met Jil Robbers (06 3000 52 10).  
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