STICHTING VAKBEKWAAMHEID HORECA
ZOEKT:

STAGIAIR
MARKETING &
COMMUNICATIE

Vacature stagiair Marketing & Communicatie

Word jij onze nieuwe stagiair?
Ben jij graag bezig met social media, leuke teksten bedenken en heb je affiniteit met de horeca? Dan is deze
stage echt wat voor jou! Je gaat veel leren over (online) communicatie en het opzetten van verschillende
marketingacties. Je wordt goed begeleid en ontvangt elke maand een stagevergoeding van € 250,-.
Behulpzame collega's staan altijd open voor vragen, wat handig kan zijn voor je schoolopdracht. Ons kantoor
ligt op loopafstand van station Zoetermeer en we hebben een informele werksfeer met geregeld leuke borrels
en teamuitjes!

Wat ga je doen?
Je bedenkt, creëert en publiceert online content
Je schrijft verschillende teksten voor bijvoorbeeld social media, nieuwsbrieven en interviews
Je ondersteunt bij events en beurzen zoals de Horecava
Je onderhoudt verschillende websites
Er is altijd ruimte voor jouw eigen inbreng, ideeën en interesses!

Wie zoeken wij?
Je hebt affiniteit met de horeca en social media
Je bent creatief, enthousiast en initiatiefrijk
Je bent communicatief sterk, je schrijft goede teksten
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau
Je doet een studie in de richting van communicatie/media/marketing of hospitality
Wij zijn vooral opzoek naar een stagiair voor een meewerkstage

Ben je geïnteresseerd in deze stageplek bij SVH? Stuur dan snel jouw CV en motivatiebrief naar
Maarten Tetteroo, via maarten.tetteroo@svh.nl. Ook voor vragen of meer informatie mag je
altijd contact met hem opnemen.

Over SVH
Bij Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) zetten we ons in om de vakbekwaamheid
in de horeca te vergroten. Dit doen we door leermiddelen en examens te ontwikkelen
voor het horecaonderwijs, zoals boeken en e-learnings. Daarnaast beheren we de SVH
Meestertitels, de hoogste graad van vakbekwaamheid die iemand in de Nederlandse
horeca kan halen. Ook staan we veel op beurzen en organiseren we events, zoals de
wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca. Tijdens de BID Awards van 2021 zijn we uitgeroepen
tot het Meest Positieve Bedrijf van Nederland! Meer weten? Check dan onze website
www.svh.nl en bekijk via svh.to/svh onze bedrijfsfilm. Zo krijg je nog een betere indruk
van wie we zijn en wat we doen!
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Wat maakt een stage bij SVH leuk?
De dag begint altijd met een kopje koffie of thee, waarna je rustig kan settelen op je werkplek. Naast de
dagelijkse werkzaamheden word je meegenomen in verschillende activiteiten in ons bedrijf, je werkt volop mee
en hoort echt bij het team. Voor een verse lunch is het winkelcentrum om de hoek. Er vindt maandelijks een
borrel of gezamenlijke lunch plaats in onze bedrijfsbrasserie en de afdeling Marketing & Communicatie
organiseert jaarlijks een gezellig teamuitje!

Lees hier hoe Mavis haar stage bij SVH heeft ervaren
Hi there, mijn naam is Mavis en ik ben derdejaars student Ondernemerschap en Retail Management aan
de Hogeschool Rotterdam. Tijdens mijn opleiding heb ik veel mogen leren over (online) marketing en
daarom zocht ik naar een stage op dit gebied. Ik ben 19 jaar en woonachtig in het mooie Zoetermeer.
Gedurende mijn derde schooljaar liep ik een meewerkstage op de afdeling Marketing & Communicatie
van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Inmiddels heb ik mijn stageperiode succesvol afgerond en
werk ik momenteel nog steeds voor SVH!

Stage Mavis
Tijdens mijn stage op de afdeling Marketing & Communicatie heb ik verschillende werkzaamheden gehad,
hierdoor bleven de lange kantoordagen leuk en afwisselend. Ik ben bezig geweest met het creëren van content
voor op de socials, denk hierbij aan visuals voor berichten en stories op social media, en de teksten hiervoor.
Qua vormgeving heb ik gebuikt gemaakt van Canva, binnen het team kunnen wij nu niet meer zonder.
Daarnaast heb ik ook met andere systemen leren werken, zoals MailChimp, OBI4wan en Adobe Photoshop.
Verder heb ik geholpen met het bedenken en uitvoeren van verschillende marketingacties en hield ik mij bezig
met de ontwikkeling van communicatiemiddelen. Ik heb SVH mogen vertegenwoordigen bij een aantal leuke
en inspirerende evenementen zoals Gastvrij Rotterdam, het NK Blindproeven en BBB Maastricht. Ik deed hier
niet alleen de verslaglegging voor op de social media kanalen, maar ik kreeg ook de kans om mijn netwerk uit
te breiden.
Al met al heb ik door deze meewerkstage een goede kijk in het
bedrijfsleven kunnen nemen. Ondanks dat ik erg moest wennen
aan de lange kantoordagen, heb ik de sfeer binnen SVH als positief,
verwelkomend en erg vriendelijk ervaren. Ik was dan ook erg blij toen ik
hoorde dat ik het team tijdens de zomermaanden
mocht blijven versterken.

