
 
 

Loop jij over van de ideeën om van Habitat een bekend merk te maken? Weet jij alles over Insta en 
het inzetten van influencers? Ben jij creatief, zelfstandig en een kei in plannen? En vind jij ook nog 
eens een vette pré dat je met jouw stage een steentje bijdraagt aan een wereld waarin iedereen een 
veilig dak boven zijn hoofd heeft? 

 

Dan ben jij de stagiair online marketing & communicatie die wij zoeken! 

 
Vanaf het begin van 2021 ben je nauw betrokken bij het opzetten van onze campagnes, maak je 
content voor website en socials en/of help je om een zo groot mogelijk bereik te genereren Google 
Adwords, emailmarketing, free publicity en social influencers en ben je verantwoordelijk voor de 
follow up naar de donateurs. Ook denk je mee over de customer journeys van onze donateurs en 
bouwreizigers. 
 
Wat kun je verwachten 

• Je bekwaamt je in marketing en communicatie, ontmoet inspirerende mensen, overwint stress 
en onverwachte hobbels en kijkt de komende zomer met trots terug op je prestaties; 

• Je werkt aan 101 dingen tegelijk, leert elke dag bij over marketing, communicatie en pr en helpt 
Habitat Nederland bij haar ambitieuze doelstellingen; 

• Je krijgt een werkplek op ons kantoor (nu nog in Amsterdam Sloterdijk, het kan zijn dat we 
tijdens de stageperiode verhuizen, naar een andere locatie in Amsterdam of Haarlem) en maakt 
onderdeel uit van een klein en gezellig team vol passie en ambitie binnen een internationale 
non-profit organisatie; 

• Je krijgt een stagecontract voor minimaal 4 dagen in de week en ontvangt daarvoor een 
marktconforme stagevergoeding van € 250 per maand (op basis van 40 uur per week). 

Wij zoeken  
Voor deze meewerk-stage zoeken wij: 

• een HBO/WO-stagiair m/v die alles weet van online marketing 
• een echte aanpakker, niet bang om fouten te maken en gefocust op resultaat; 
• een 3e jaar WO-bachelor, master of HBO student in de richting marketing, media en 

entertainment, nieuwe media of vergelijkbaar;  
• iemand voor wie social media geen geheimen heeft en die dol is op online marketing; 
• een stagiair die minimaal 32 uur per week beschikbaar is gedurende minimaal 5 maanden. 

Reageren 
Heb je interesse in deze uitdagende stage en herken jij jezelf in de omschrijving? Stuur dan je CV en 
motivatie naar: sollicitatie@habitat.nl. Wil je meer informatie of heb je vragen, neem dan contact op 
met Marije Minderop (020 800 2975). 

Over Habitat Nederland 
Habitat Nederland is onderdeel van de internationale goededoelen-organisatie Habitat for Humanity 
die actief is in meer dan 70 landen. Wij bouwen aan een wereld waarin iedereen een veilig (t)huis 
heeft, want wij geloven dat een solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater de 
basis zijn voor een beter leven.  
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