Wij zijn er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft om zijn of haar positie te versterken. Dit
kan door het leren van de Nederlandse taal, het vinden van werk, het versterken van de eigen
kracht en zelfsturing om mee te doen in de maatschappij. Of door professionele hulp voor wie
zijn of haar problemen niet zelf of met hulp uit de omgeving de baas kan zijn. Met onze
positieve mensbenadering, energieke aanpak en krachtige oplossingen werken wij elke dag
aan de versterking van de kracht, de talenten en de toekomst van mensen.
Wij zijn een landelijke organisatie met ruim 250 gedreven professionals. Wij werken vanuit
meer dan 20 vestigingen voor verschillende gemeenten en zorgverzekeraars in Nederland.
Op ons hoofdkantoor in Rotterdam zijn wij vanuit de afdeling Sales & Marketing voor Levéo en
Sagènn opzoek naar een enthousiaste en leergierige stagiair(e) voor de functie:

Afstudeerstage: (online)
marketing & communicatie
(vanaf september 2019)
Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) die ons team komt versterken. Als stagiair(e) voor (online)
marketing & communicatie lever je een belangrijke bijdrage aan de realisatie van onze
marketingdoelstellingen op het vlak van re-integratie, educatie, maatschappelijke dienstverlening en
de geestelijke gezondheidszorg.
Je werkt mee op de afdeling om werkervaring op te doen en gaat aan de slag met een
afstudeeronderzoek. Het onderwerp van het onderzoek is in overleg.
Om succesvol te zijn is het belangrijk dat:
 Je een HBO/WO-opleiding volgt met studierichting Marketing / Communicatie / Multimedia /
Commerciële Economie / Bedrijfskunde of soortgelijk;
 Je in het laatste schooljaar zit en afstudeert;
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk);
 Je een scherp analytisch vermogen hebt en planmatig bent ingesteld;
 Je aantoonbaar plezier haalt uit het halen van doelstellingen;
 Je affiniteit hebt met onze branche;
 Pré: ervaring met online marketing, social media, SEO, WordPress;
 Beschikbaarheid 32-40 uur per week en woonachtig in omgeving Rotterdam.
Wij bieden:
Je krijgt een uitdagende stage met volop ontwikkelingsmogelijkheden in een ondernemende en
groeiende organisatie met een no-nonsense cultuur.
Reageren:
Heb je interesse in een uitdagende afstudeerstage of weet je iemand in je netwerk? Stuur dan je
sollicitatie met motivatie naar: m.d.heijer@sagenn.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Mariska den Heijer – van der Matten, Sr. Accountmanager Overheid, op telefoonnummer
010-3130530.
www.sagenn.nl en www.leveo.nl

