
Het online team van Visit Wadden zoekt versterking! Wij zoeken een stagiair(e) die digital-minded is, niet
terugdeinst voor een diepte-interview met inspirerende inwoners van het waddengebied én helemaal op
de hoogte is van de laatste trends op het gebied van social media. Lijkt het jou leuk om ons te
ondersteunen bij het opzetten van online campagnes in de breedste zin van het woord ter bevordering
van het (duurzaam) toerisme in het waddengebied? Dan zijn we op zoek naar jou!

Een HBO-student in marketing, communicatie of toerisme
 Op zoek naar een meewerkstage voor min. 32 uur per week
 Beschikbaar om te starten in augustus of september 2022
 Voor minimaal 5 maanden of langer beschikbaar
 Handig met technologie, social media tools en systemen zoals een CMS
 Geïnteresseerd in digitale trends en online marketing
 Nauwkeurig, proactief en leergierig
 Bij voorkeur al bekend met online marketing
 Creatief met woorden en kunt gemakkelijk enthousiasmerende teksten schrijven

Visit Wadden is verantwoordelijk voor het vermarkten van het mooiste natuurgebied van Nederland:
het waddengebied. Wij werken met een enthousiast team aan het op de kaart zetten van de
Waddenkust in Friesland, Noord-Holland en Groningen én natuurlijk de vijf Waddeneilanden.  

Hoe ziet je dag eruit? 
Je helpt mee met het ondersteunen van alle online marketingactiviteiten zoals het bijhouden van
diverse social media kanalen. Daarnaast hebben we de website visitwadden.nl in beheer en kun je
kennismaken met de wereld van e-mailmarketing, online adverteren en zoekmachineoptimalisatie. Zit
je de hele dag achter je computer? Nee hoor! Wij bieden je de gelegenheid om regelmatig op pad te
gaan in het waddengebied. Voor een goed interview bijvoorbeeld of een interessant artikel. De
mogelijkheden zijn eindeloos. Jij bepaalt zelf hoe leuk je stage wordt! 

Jij bent: 

Het hebben van kennis rondom grafisch ontwerp en kunnen werken met programma’s als InDesign en Photoshop is een pré.

Wat bieden wij jou?
Een toffe meewerkstage én leerproces waarbij we jou graag de kans geven om je te ontwikkelen. Je krijgt
een werkplek middenin de Leeuwarder binnenstad op ons kantoor en ruim 20 gezellige collega’s om mee
te sparren. Heb je interesse? Stuur jouw C.V. met motivatiebrief naar Aafke Wallie van Dijk via
aafkewallie@merkfryslan.nl of bel via 06 - 83 69 02 96 als je nog vragen hebt. 
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