Vacature stagiaire Marketing en Communicatie
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde stagiaire die onze organisatie komt doorlichten en
verbeteren op het gebied van Marketing en Communicatie.
Herken jij je in het volgende?
Als stagiaire krijg je opdracht om het marketing en communicatie beleid vorm te gaan geven. Je
onderzoekt wat er nu wordt gedaan en komt met verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen
kunnen gaan over:
 Online marketing
 Doelgroep communicatie
 Website optimalisatie
 Interne communicatie
 Externe communicatie
Mogelijke onderzoeksvraag:
Ons vak is in beweging. Wij communiceren met veel klanten en instanties. Er is veel concurrentie in
de markt en hoe onderscheid je je van de rest. Voor 2019 is het doel te komen tot een marketing- en
communicatieplan.
 Hoe hou je de klant tevreden?
 Hoe communiceer je naar de klant maar ook naar je verwijzers.
We willen graag grote bedrijven benaderen om budgetbeheer te introduceren, hoe pak je dit
strategisch aan?
Interne communicatie tussen twee vestigingen met in totaal 30-40 mensen. Op welke manier
optimaliseer je het proces, welke tools zet je daar voor in?
Voor het realiseren van de onderzoeksresultaten is een budget beschikbaar en de stagiaire kan een
vergoeding tegemoet zien.
Over Confidio
Er zijn omstandigheden die u kunnen dwingen uw financiële administratie uit handen te geven. Bij
Confidio weten we hoe ingrijpend dit kan zijn. Bewindvoering geeft rust. Het biedt u de kans uw
financiële situatie - en daarmee een belangrijk deel van uw leven - op orde te krijgen.
Confidio helpt op een zeer deskundige én persoonlijke manier. We hebben jarenlange ervaring met
bewindvoering en werken op een eerlijke, transparante wijze. Confidio houdt proactief contact met
klanten en overige betrokkenen. Wij geven uitvoering aan onze dienstverlening in het Noordoosten
van Nederland, in voornamelijk de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.
Ben je enthousiast en wil je reageren of wil je meer informatie?
Wij kijken met plezier uit naar je motivatie en CV. Deze kan je richten aan: Irmon Krol, manager P&O
via i.krol@confidio.nl, ovv sollicitatie stagiaire marketing en communicatie
Voor meer informatie over de functie kan je contact met hem opnemen via 0591 – 65 44 63. Meer
informatie over Confidio is te vinden op www.confidio.nl

