
 

VACATURE 
Stagiaire (City)marketing, communicatie, mediavormgeving 

 
Ben jij mbo of hbo-student en op zoek naar een leuke en uitdagende stageplaats in de periode vanaf 
februari 2022 tot aan de zomer? Heb jij kennis op het gebied van (city)marketing, communicatie, 
mediavormgeving? Of misschien heb je dat helemaal niet, maar ben je verzot op het verzinnen én 
uitvoeren van creatieve concepten om onze stad verder te promoten. Droom je van het maken van 
instastories, facebookacties, het schrijven van artikelen, en vind het het leuk om onze social media 
en andere uitingen verder op te spicen met jouw ideeën? Dan is stagelopen op de marketing-
/communicatieafdeling van Almelo Promotie precies iets voor jou. 
 
Almelo Promotie 
Almelo Promotie is hét Almelose loket voor evenementen, stadsmarketing, stadspromotie en 
informatievoorziening. Onze passie is Almelose evenementen te ondersteunen, verbinden en 
promoten om de bewoners en bezoekers van de stad te laten zien dat er altijd wat te doen is in 
Almelo. Onze missie is om mensen Almelo maximaal te laten beleven en daarbij is ons motto ‘Wij 
brengen Almelo samen’. Samen Almelo op een innovatieve manier op de kaart zetten als een 
aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren! 
 
Uitdagingen 
Tijdens je stage bij Almelo Promotie ben je o.a. verantwoordelijk voor onze website en social media. 
Zo houd je de website up-to-date en vul je de Facebookpagina met leuke content. Daarnaast 
ondersteun je de marketingcoördinator met het schrijven van artikelen, het ontwikkelen van 
promotiemateriaal en word je betrokken bij diverse lopende projecten. 
 
Maak jij het verschil? 
Voel jij je aangesproken? Schrijf dan een korte motivatie waarom we echt met jou in zee moeten 
gaan en stuur deze, samen met je CV, naar vacature@almelopromotie.nl. Voor nadere informatie 
over de stage kun je contact met ons opnemen via 0546-621785. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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