
Vacature communicatie/content creator - 2023

Vacature: (meewerk) stage of afstudeerstage
Locatie: Utrecht & online
Aantal uur: 32 - 40
Start: januari/februari 2023
Niveau: 3e of 4e jaars
Vakgebied: Communicatie / marketing

Organisatie: Working Remotely
Contact: Alieke Ingerman
E-mail: info@workingremotely.nl
Telefoon: +31 6 10 83 10 30
Publicatiedatum: 21-11-2022
Sluitingsdatum: 20-01-2023

Op zoek naar een leuke en veelzijdige stage? En werken bij een jonge, gedreven, informele
organisatie, waar elke dag veel te doen is en te leren valt? Dan is de stage voor content
creator bij Working Remotely wat voor jou!

Meer over Working Remotely
Alles wat we doen heeft te maken met remote werken. Een manier van werken waar we in
geloven en zelf ook volledig omarmen. De core business is het organiseren van workations,
voor bedrijven en individuen. Het is onze missie om de leukste workations te verzorgen die
mensen nog lang bij blijven. Daarnaast informeren we over remote werken op verschillende
manieren. Vooral op Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest en LinkedIn, maar ook met blogs
voor onze website, artikelen voor grote media, podcasts en door te spreken op events.

Jouw functie
Vanaf dag 1 word je part of the team. Bij ons zul je zeker niet de koffie gaan verzorgen, maar
willen we juist graag weten wat jouw ideeën zijn, zien hoe jij dit aanpakt en leren van elkaar.
De dagelijkse werkzaamheden bestaan vooral uit content creatie. Zowel voor de website,
nieuwsbrief als social media. Je werkt met een planning, bent creatief en maakt de gaafste
content. Je bezit skills op gebied van vormgeving, video en kunt sterke teksten schrijven.

We zijn continu bezig met nieuwe marketing campagnes ontwikkelen. We willen ons bereik
vergroten, nieuwe mensen aanspreken, inspireren, ervaringen delen. Dit allemaal om te laten
weten dat wij expert zijn op gebied van workations. Samen met jou willen we onze content
strategie verbeteren en zijn ook heel benieuwd welke suggesties jij hiervoor hebt.

Onze bescheiden wishlist
● Een MBO/HBO/WO opleiding in marketing of communicatie.
● Een (meewerk)stage of afstudeerstage voor een periode van circa 4 - 7 maanden.
● Jij wilt graag leren, zit vol toffe ideeën en wil meedenken om workations nog beter op

de kaart te zetten.
● Goed zelfstandig werken en eigen verantwoordelijkheid nemen.
● Je reizen erg leuk vindt.
● Sociaal en outgoing bent, we houden wel van gezelligheid!



Wat Working Remotely jou biedt
● Een flexibele werkplek in Utrecht, op kantoor, een toffe flexwerkplek, vanuit huis en

misschien wel vanuit het buitenland.
● Een stagevergoeding van €250 per maand (fulltime).
● Een vaste stagebegeleider met wie je regelmatig je voortgang bespreekt.
● Ruimte om te werken aan studieopdrachten.
● Working Remotely is een jong bedrijf en groeit erg hard, wie weet zijn er wel kansen

om te blijven hangen en permanent het team te versterken.

Onze manier van werken
Er zijn 3 personen werkzaam voor Working Remotely. Oprichter Alieke en nog 2 jonge
marketing freelancers. Alieke is de stagebegeleider en heeft hier al 5 jaar ervaring mee in
andere bedrijven. We werken regelmatig een dagje samen, soms op kantoor bij Alieke thuis,
soms in een werkcafé in Utrecht, of online. Het zal geen verrassing zijn dat we regelmatig op
reis zijn! Wie weet is er voor jou ook wel een leuke workation in het binnen- of buitenland
mogelijk.

De stage is erg breed en je zult met veel marketing en communicatie taken aan de slag gaan.
Hoe meer energie jij er in steekt, hoe meer je uit de stage kunt halen. Het is een mooie kans
om te ontdekken waar jouw kracht ligt, wat je leuk vindt en je daarin verder te ontwikkelen.

Een indruk krijgen van ons? Check:
- Socials: @workingremotelynl
- Website: www.workingremotely.nl

Ja, ik wil dit!
Enthousiast geworden van deze vacature? Reageer dan snel! Stuur je CV en korte motivatie
naar info@workingremotely.nl t.a.v. Alieke Ingerman.

http://www.workingremotely.nl

