
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stagiair(e) HBO Marketing & Communicatie 
Strandcamping Groede  
 
Strandcamping Groede is een familiecamping op slechts een paar minuten lopen van één van de schoonste 
stranden van Nederland. Binnen de totale bedrijfsvoering van Strandcamping Groede staat een ultieme 
gastbeleving centraal. Het familiebedrijf aan de Zeeuws-Vlaamse kust is uitgegroeid tot een belangrijke speler 
binnen de recreatiesector met naast verblijfsrecreatie ook bedrijfsonderdelen op het gebied van horeca en 
dagrecreatie. De organisatie blijft volop in ontwikkeling. 
 
Jouw functie 
Binnen het marketingteam is vanaf januari 2020 plaats voor een stagiair(e). Geen kopietjes maken of alleen 
maar koffie halen. Wél meewerken aan de werkzaamheden van de afdeling M&C. Heb jij een tof idee? Spreek 
dat dan vooral uit! Daar zijn we dol op. Ook kun je bij ons onderzoek doen voor je stageopdracht. Kunnen wij 
ook nog wat van leren! 

 Redactie ten behoeve van drukwerk, website, nieuwsbrief en social media 
 Ontwikkelen van offline communicatiemiddelen  
 Social media strategie en uitrol 
 Huisstijlbewaking 
 (Mede) organiseren van evenementen  

 
Wat neem jij mee? 

 Je volgt een relevante HBO opleiding (Marketing of Communicatie) 
 Je bent online actief en kunt goed overweg met social media 
 Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend  
 Je hebt een enthousiaste en proactieve houding 
 Je bent leergierig, nauwkeurig en creatief 
 Je beschikt over goede Nederlandse mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 
 Als je goed kunt fotograferen en/of handig bent met Photoshop, InDesign en/of Illustrator zijn we 

extra nieuwsgierig naar je. 
 Kennis van Duitse markt en taal is mooi meegenomen 

 
Wat bieden wij? 

 Goede en betrokken begeleiding 
 Een aangename en een collegiale werksfeer 
 Een afwisselende stage waarbij alle aspecten van M&C aan bod komen 
 Stagevergoeding 

 
Informatie en sollicitatie 
Zie jij een stageplek aan het strand wel zitten? Stuur dan je sollicitatie (motivatie en CV) naar 
personeel@strandcampinggroede.nl Meer informatie over Strandcamping Groede: 
www.strandcampinggroede.nl. 


