Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk
Raadhuisplein 1
2411 BD Bodegraven
www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl

MARKETING & COMMUNICATIE HELD(IN) GEZOCHT! (STAGE)
Ben je een echte Marketing & Communicatie held(in), hou je van een uitdaging en zoek jij een stage? Dan
zoeken wij jou! Het zou leuk zijn als jij ons team 3-4 dagen in de week komt versterken.
Online marketing en het uitvoeren van marketingstrategieën voor Bodegraven-Reeuwijk is waar het om draait.  
Van het verbeteren van de vindbaarheid van de website tot de website en social media bijhouden, het komt
allemaal voorbij. Heb je zelf geniale ideeën als het gaat om marketing en promotie voor Bodegraven-Reeuwijk?
Dan geven we je de kans om dit uit te werken.

OVER DE ORGANISATIE

Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk is een onafhankelijke stichting die
regie voert over de dorpspromotie van Bodegraven-Reeuwijk. Stichting Promotie
Bodegraven-Reeuwijk werkt dus niet voor, maar mede in opdracht van de gemeente
en andere partijen.
Eén van de belangrijkste taken is het proactief ontwikkelen en uitvoeren van
marketingstrategieën die het merk Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk versterken
bij bezoekers, bedrijven en nieuwe en huidige bewoners. We produceren en
adviseren voor gemeente en merkpartijen ten behoeve van de culturele en
toeristische infrastructuur. In samenwerking met publieke en private partijen willen
we onze gemeente op de kaart zetten. We verzorgen de collectieve marketing en
promotie voor de gemeente. Met als doel: maximale economische spin-off voor
Bodegraven-Reeuwijk in de breedste zin.

WAT JE DOET

• Website en social mediakanalen actueel houden, daar ben je mede voor
verantwoordelijk
• Je schrijft leuke, aantrekkelijke, zoekmachine en consumentvriendelijke content
(B1-niveau) en artikelen
• Je speurt er op los naar nieuws, feitjes, weetjes
• Je ontwikkelt creatieve ideeën en je mag ze ook uitwerken
• Bereik vergroten, door in te zetten op media en pers, SEO optimalisatie
• Meewerken aan verschillende projecten
• Ondersteuning bieden bij de inzet van dorpspromotie

WAT WE ZOEKEN

• Je bent lekker aan de studie (tweede- of derdejaars MBO-student)
in de richting marketing, communicatie, toerisme, vrijetijdsmanagement of een
andere vergelijkbare studierichting
• Communicatie is echt jouw ding
• Social media, daar weet jij wel raad mee
• Je spreekt en schrijft een meer dan een aardig woordje Nederlands (Duits en
Engels zijn mooi meegenomen)
• Je bent ambitieus, leergierig, nieuwsgierig én je hebt een positieve mindset
(Ja toch?!)
• Klantvriendelijk zijn is voor jou geen probleem
• Enige mate van zelfstandigheid
• Affiniteit met toerisme/recreatie en dorpspromotie/citymarketing, dat heb jij

WAAR JE TERECHT GAAT KOMEN

We zijn een klein team, dit zorgt voor een fijne sfeer en korte lijntjes. Wij hebben
een duidelijk doel: Bodegraven-Reeuwijk laten groeien en op de kaart zetten.

HEB JE INTERESSE EN WIL JE SOLLICITEREN?
Wat leuk! Stuur je CV en motivatiebrief naar Saskia de Wit:
sdewit@bodegraven-reeuwijk.nl  
Heb je vragen of wil je gewoon eventjes bellen, dat kan: 06-24271617

