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STAGIAIR(E) SOCIAL MEDIA  
 

Stagiair(e) | Stichting Jarige Job | Rotterdam | Van Nelle Fabriek | social  

media | Community Manager | kennis opdoen | creatief | waardering | 

het verschil maken | onderdeel team | persoonlijke ontwikkeling | gerse 

informele werksfeer 

 

Ben jij op zoek naar een toffe, veelzijdige en leerzame stageplek én ben jij 

maatschappelijk betrokken? Word dan stagiair(e) bij Stichting Jarige Job en 

help mee het verschil te maken! 

Wist je dat in Nederland ieder jaar weer kinderen hun verjaardag niet kunnen 

vieren, omdat er thuis geen geld voor is? Stichting Jarige Job helpt deze kinderen 

door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is 

voor een echte verjaardag, thuis én op school! In 2021 hebben wij 84.000 

verjaardagen mogelijk gemaakt, een enorme groei ten opzichte van het jaar 

ervoor. Kom jij helpen deze groei voort te zetten? 

 

ALS SOCIAL MEDIA STAGIAIR(E) HOUD JE JE ONDER ANDERE BEZIG MET:  

- Vanuit je rol als community manager de interactie aangaan met onze 

volgers op social media; 

- originele content creëren (fotografie/video) en bijpassende copy schrijven; 

- content plaatsen op de social mediakanalen van Jarige Job;  

- meedenken over nieuwe, creatieve content voor op social media;  

- zoeken naar social mediatrends waar Jarige Job op in kan spelen; 

- communicatiewerkzaamheden rondom donaties en initiatieven; 

- motiveren en enthousiasmeren van groepen die handen uit de mouwen 

komen steken. 
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WIJ ZOEKEN EEN STAGIAIR(E) DIE:  

- Een HBO (online)marketing en communicatie gerelateerde opleiding volgt; 

- beschikbaar is voor 24 tot 32 uur per week voor een periode van 3 tot 6 

maanden;  

- beschikt over goede communicatieve en sociale skills;  

- de Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrift;  

- affiniteit heeft met maatschappelijke en sociale problemen;  

- een enthousiaste, veelzijdige doorzetter is;  

- pro-actief en zelfstandig is;  

- bij voorkeur in het bezit is van een rijbewijs b (niet verplicht);  

- LET OP: dit is geen afstudeerstage.  

WAT BIEDEN WIJ JOU?  

- een leuke, veelzijdige en leerzame stage;  

- goede begeleiding;  

- werken op de tofste locatie van Rotterdam, de Van Nelle Fabriek;  

- gevoel van waardering en het verschil maken;  

- onderdeel zijn van een betrokken en enthousiast team; 

- de kans om je netwerk uit te breiden;  

- de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen.  

Interesse? Stuur een e-mail met je motivatie en CV naar 

info@stichtingjarigejob.nl, onder vermelding van ‘social media stage’. Wie weet 

word jij onze nieuwe superheld!  

 


