Samen lezers maken – dat is onze missie! Stichting Passionate Bulkboek zet zich al meer dan 25 jaar
in voor leesbevordering onder jongeren. Dat doen we met onderwijsprogramma’s zoals Er Was Eens,
Jonge Jury, De Inktaap en de Dag van de Literatuur. De organisatie bestaat uit 16 medewerkers, die
zich bevlogen en resultaatgericht inzetten voor onze missie. Het kantoor bevindt zich in een
monumentaal pand op een steenworp van Rotterdam CS.

Stichting Passionate Bulkboek zoekt per februari een

MARKETING- EN COMMUNICATIESTAGIAIR (M/V/X)

De organisatie bestaat uit twee afdelingen: Programma’s en Leesbevordering & Advies. Elke afdeling
heeft een eigen aanspreekpunt op het gebied van marketing en communicatie. Onderling werken ze
nauw samen en ondersteunen elkaar in hun werkzaamheden. Zij zorgen, onder andere, voor alle
communicatie op social media, de websites en in de nieuwsbrief. Ze onderhouden de relaties met de
pers en partners, genereren digitale en geprinte media-aandacht en verzorgen promotionele uitingen,
van stickers tot programmaboekjes.
Als marketing- en communicatie stagiair assisteer jij bij deze taken. Daarnaast waarderen en
stimuleren we eigen input in overleggen en brainstormsessies. Tijdens je stage zal er bovendien tijd en
ruimte zijn om aan een onderzoek te werken.

De werkzaamheden die je uitvoert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bedenken en uitvoeren van nieuwe promotieonderdelen;
teksten schrijven voor o.a. de programmawebsites, social media en nieuwsbrieven;
benaderen van mogelijke samenwerkingspartners;
onderzoek doen naar en verzamelen van contacten voor o.a. perslijsten;
contact met (nieuwe) klanten en (pers)relaties;
verwerken en analyseren van programma- en webstatistieken en media-aandacht;
werving van deelnemers (o.a. op scholen voor educatieve projecten);
meedraaien met de productie van andere programma’s van Passionate Bulkboek;
uitvoeren van diverse (kantoor-)werkzaamheden.

Jij bent voor ons de juiste kandidaat als je:
• een enthousiaste hbo- of wo-student bent die een studie (in de richting) van marketing en/of
communicatie volgt (of daar aantoonbare affiniteit mee heeft);

•
•
•
•

de Nederlandse taal uitstekend beheerst;
communicatief vaardig bent en geen telefoonangst hebt;
goed met hectische perioden kan omgaan;
commercieel ingesteld, zelfstandig werkend, initiatiefrijk en flexibel bent.

Wat hebben wij jou te bieden:
• een leerzame en dynamische stageplek in een hecht team, waar veel ruimte is voor
persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief;

• een stagevergoeding van €400,- bruto voor 32 uur per week;
• je bouwt professionele ervaring op en je hebt je eigen stagebegeleider (of in jouw geval
heb je er twee);

• je leert alle aspecten van marketing en communicatie in de praktijk van een
productionele literair-educatieve organisatie kennen;

• een goed bereikbaar kantoor, met het openbaar vervoer of de fiets, ook hebben we
eigen parkeerplaatsen;

• iedere dinsdag een heerlijke bedrijfslunch met het hele team;
• gezellige literaire dan wel culturele activiteiten buiten werk om (op eigen initiatief).

Solliciteer door:
Kom jij bij ons stagelopen? Stuur je motivatiebrief met cv naar stage@passionatebulkboek.nl o.v.v.
‘Marketing- en communicatiestage 2023’ naar Daniëlle Riemens. Met vragen kun je bellen naar 0102762626.

Zij gingen je voor:
“Voor mijn master Neerlandistiek liep ik stage bij Passionate Bulkboek en mocht ik aan de slag
als programma-assistent bij de Jonge Jury. Hier heb ik ervaren hoe leesbevordering er in de
praktijk uitziet. Ik heb niet alleen veel geleerd, maar het ook ontzettend naar mijn zin gehad.”
-

Masterstudente Neerlandistiek, Hannah Peters, liep in 2022 stage bij Passionate Bulkboek als programmaassistent van de Jonge Jury.

“Ik merkte tijdens mijn stage dat ik echt begeleid werd op een manier waarbij ik mezelf kon
ontwikkelen. Tijdens mijn tussentijdse beoordeling heb ik waardevolle feedback gekregen waar
ik ook echt iets mee kon tijdens de rest van mijn stage.”
-

(Office) Management-studente, Quinty Lagrouw, liep in 2022 stage bij Passionate Bulkboek.
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