
 

 
Stagiair marketing 
 
Functieomschrijving 
Wil jij een stageplaats waarbij je de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen en te ontdekken waar 
jouw talent zit? Kies dan voor de (meewerk)stage Marketing & Communicatie bij Rofra! Bij 
ons krijg je de kans om een breed takenpakket uit te voeren.  
  
Wat ga ik doen? 
Ondersteunen van de marketingafdeling bij de volgende werkzaamheden: 

• Content creatie 

• SEO  

• Linkbuilding 

• Social media strategie en uitvoering 

• Doelgroepenonderzoek 

• Advertenties opmaken  

• Evenementen plannen  

• Schrijven marketingplan 

• Ondersteuning bij evenementen & activiteiten 
 
Samen met de marketingafdeling ga je werken aan diverse taken. 
  
Is dit wat voor mij? 
Ben jij een gemotiveerde en creatieve student met oog voor details? Dan is deze stage wat 
voor jou! Herken jij je daarnaast in onderstaande criteria, dan gaan wij graag met jou in 
gesprek:  

• Je zit in de eindfase van een relevante MBO of HBO opleiding in de richting van 
marketing en/of communicatie  

• Je bent minimaal 3 maanden beschikbaar, bij voorkeur voor 3 of 4 dagen per week.  

• Je hebt affiniteit met social media, SEO, evenementenplanning, marketingplan 
schrijven en een doelgroepenonderzoek 

• Je werkt gestructureerd en voelt je verantwoordelijk voor je taken 

• Je hebt goede schriftelijke vaardigheden 

• Je bent positief en assertief 

• Je bent in staat om zelfstandig te werken en kansen te zien 
  
Wanneer kan ik beginnen? 
Vanaf februari 2020 zijn wij ter versterking van ons team op zoek naar een stagiair(e). 
  
Wie zijn wij? 
Rofra is een outdoor en recreatiebedrijf dat al meer dan 35 jaar ervaring heeft in het 
organiseren van evenementen. Bij Rofra kun je terecht voor groepsuitjes, zoals familiedagen, 
vrijgezellenfeesten en vriendenweekenden. Ook voor bedrijfsuitjes, schoolreisje en 
kinderfeestjes ben je bij ons aan het goede adres. Naast deze doelgroepen bieden wij ook 
dagjes uit aan voor groepen onder de 10 personen. We hebben dus tal van recreatieve tot 
actieve activiteiten voor jong en oud en dus voor ieder wat wils!  
  
Solliciteer nu! 
E-mail je CV en motivatiebrief naar personeel@rofra.nl. Voor vragen kun je contact opnemen 
met Lieke Verbaarschot – 040 204 25 93. Past de functie niet bij jou maar ken je iemand die 
aan de omschrijving voldoet? Stuur de vacature gerust door. 
 


