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MARKETING COMMUNICATIE STAGIAIR GEZOCHT 

 

OVER ONS  

Balletstudio Kennemerland is een dansstudio met eigen studio’s in centrum Haarlem en centrum 

Heemstede. We bestaan dit jaar 45 jaar! We organiseren verschillende cursussen en evenementen 

door het jaar heen. 

 

OVER DE STAGE  

Vanwege groei en ambitie tot meer groei zoeken wij per direct een enthousiaste student voor een 

marketing communicatie stage. De stage bestaat uit 32-40 uur. Waarvan 3 dagen op ons kantoor in 

Haarlem zullen zijn. De stage zal in ieder geval voor een periode van minimaal vier maanden zijn. 

Ben je opzoek naar een stage waar je serieus aan de slag mag en waar je stage een echte 

meerwaarde voor de organisatie zal hebben, dan zit je bij ons helemaal goed. 

 

Het is mogelijk om in overleg de stage werkzaamheden aan te passen / uit te breiden / er een 

afstudeer opdracht van te maken. 

 

GEWENST PROFIEL 

• Marketing communicatie opleiding (of vergelijkbaar) 

• MBO (niveau 4) of HBO 

• Goed in de Nederlandse taal 

• Zelfstandig, betrouwbaar en initiatief nemend 

• Communicatief sociaal vaardig 

• Ervaring met InDesign en Photoshop is gewenst 

• Raakvlakken met dans en ballet is een pré 

• Woonachtig in omgeving Haarlem 

 

WAT GA JE DOEN 

• Marketing strategieën / acties bedenken, uitwerken en realiseren. 

• Uitdenken van een goede marketing planning voor het dans-seizoen. 

• Een communicatie plan maken en uitvoeren met betrekking op onze bestaande leerlingen 

(en ouders). Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een email marketing campagne. 

• Social media beheer content en advertentie beheer 

• Nieuwsbrieven, flyers, posters maken 

• Nieuwe brochure ontwerpen (Waarvoor oa fotoshoot georganiseerd moet worden) 

• Website update (tekst & beeld) 

• Opzetten van een crowdfunding campagne 
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WAT BIEDEN WIJ 

• Stage vergoeding 

• Een fijne leeromgeving 

• Veelzijdige leerplek met ruimte voor eigen initiatief, ideeën en verantwoordelijkheid 

• Eventueel gewenst kunnen we ons best doen je de spagaat te leren ;). Ook leuk op je cv 

toch? Je mag in ieder geval kosteloos danslessen bij ons komen volgen! 

 

CONTACT 

Ben je opzoek naar een leuke en leerzame stage plek neem dan contact op met Mathilde:; 

mathilde@balletstudiokennemerland.nl of 023-2014090 (di t/m do 09:30-16:30 uur). 

Bij interesse ontvangen we graag je motivatie en een kort cv. 
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