
Het campagneteam van Visit Friesland zoekt creatieve versterking!
 

Zit je bomvol ideeën, hou je er van om zelfstandig te werken, kruip je
gemakkelijk in de pen en weet je goed je weg te vinden in Canva of

Adobe? En lijkt het jou leuk om na te denken over de creatieve invulling
van verschillende campagnes rondom vrijetijdsbesteding, waterrecreatie

en cultuur in Friesland? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 

Samen met twee collega’s ga je tijdens je meewerkstage nadenken over
creatieve copy voor onze campagnes, bedenk je concepten voor

campagnebeelden en scripts voor video’s, regel je fotoshoots, schrijf je
uiteenlopende teksten voor online campagnes, magazines, flyers en

folders en maak je blogs over jouw avonturen in Friesland.
 

stagiair Creatie &
Conceptontwikkeling 



Jij bent een Hbo-student in marketing, communicatie, toerisme of
een afgeleide daarvan en zoekt een meewerkstage van minimaal 32
uur per week. Je bent beschikbaar vanaf september 2022 voor
minimaal 5 maanden of langer. 
Je bent creatief, proactief, leergierig, nauwkeurig en hebt feeling voor
projectmanagement.
Je hebt al wat ervaring opgedaan met het uitdenken van creatieve
ideeën, het schrijven van teksten en kan hier ook e.e.a. van laten zien. 
Als je ook nog een woordje Frysk spreekt en schrijft zijn we helemáál
blij (pré geen must).
Wij bieden jou een toffe meewerkstage waarin jouw leerproces voorop
staat met creatieve uitdagingen die jouw CV een boost geven. 
Een werkplek midden in hartje Leeuwarden met twintig gezellige
collega’s. 

het team
Je komt te werken in een creatief, enthousiast marketingteam dat zich
dag in dag uit bezighoudt met de marketing voor Visit Friesland in
Nederland, België en Duitsland. Daarin werk je nauw samen met
campagneleiders, campagnemarketeers, online marketeers en pers/pr.
Met elkaar bedenken en creëren we campagnes die impact maken en
duurzaam toerisme in Friesland bevorderd. 

Een paar formaliteiten

Enthousiast?
Ben je enthousiast en sta je te popelen om aan de slag te gaan? 
Verras ons met jouw CV en laat je creativiteit zien. Maak een korte
videomotivatie of laat je copywriting skills zien in een creatieve
motivatiebrief. 

Stuur je CV en motivatie op naar marianne@merkfryslan.nl en wie weet
drinken we binnenkort een kop koffie/thee om kennis te maken.

mailto:angelien@merkfryslan.nl

