
 

 

BOUW MEE AAN EEN WERELD ZONDER BEPERKINGEN! 
Stage Marketing & Sales  

Geloof jij in een wereld zonder beperkingen? Wij zijn opzoek naar een marketing & sales 

stagiair. Als stagiair word je onderdeel van een klein, enthousiast, gedreven en dynamisch 

team dat streeft naar een inclusievere samenleving!  

DIT ZIJN WIJ | De Special Social Club is een stichting die zich inzet voor mensen met een 

beperking, opgericht door drie vrienden. Met ons programma zijn wij er voor mensen met een 

beperking die in een sociaal isolement zitten, zich eenzaam voelen of soms niet meekomen 

met sociale activiteiten. Het is onze missie om het sociaalste platform voor mensen met een 

beperking in Nederland te zijn! Dit doen wij door de sociale behoeftes van mensen met een 

beperking te vervullen door hen onvergetelijke ervaringen te bieden in de vorm van 

evenementen, sport- en online activiteiten.  

DIT IS DE FUNCTIE | Het betreft een uitdagende en impactvolle stage. Wil jij ervaring opdoen 

in meerdere onderdelen van (online) marketing? Grijp dan nu je kans! 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 strategieën bedenken/uitvoeren.  

DIT BEN JIJ | Schrijven is jouw ding! Jij vindt het leuk om gerichte teksten te schrijven naar 

verschillende doelgroepen. Daarnaast vind je het belangrijk om je maatschappelijk in te zetten. 

En kan jij je ook helemaal vinden in de volgende vaardigheden:  

• Een enthousiaste en proactieve werkhouding  

• Je bent creatief  

• Je hebt affiniteit met de doelgroep en affectie met onze missie  

• Je bent communicatief vaardig  

• Je ben een Social Media creator  

• Je bent gedreven om een mooie teamprestatie neer te zetten 

• Minimaal Hbo-opleiding  

• Minimaal 3 dagen in de week beschikbaar 

DIT BIEDEN WIJ | Werken in een enthousiast team in een 

groeiende stichting, die het beste in elkaar naar boven haalt en  

altijd in is voor een leuk feestje! Daarnaast bieden wij jou;  

• Een zelfstandige functie in een creatieve omgeving met veel  

ruimte voor professionele ontwikkeling 

• Een jong, klein en gedreven team waarin je samenwerkt 

• Mogelijkheid om je afstudeeronderzoek bij ons te doen 

• Goede begeleiding tijdens stageperiode 

• Lunch (indien je op ons waanzinnige kantoor bent in Amsterdam)  

• Vergoeding van €100,- netto per maand. 

• Deelnemen aan de leukste feestjes!  

 

 

 



 

 

 

 

DIT IS JE WERKDAG | Je bent vrij (en wordt zelfs aangemoedigd) om met eigen ideeën te 

komen. Zo gaat ongeveer 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 

 

DIT IS DE PROCEDURE | Ben je enthousiast? Reageer dan snel 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, jil@despecialsocialclub.nl) 
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