
 

 

 

Ondernemend Leiden zoekt stagiaire Marketing & Communicatie 

Wil jij een leuke uitdagende stage met veel met veel mogelijkheden om te leren, je verder te 

ontwikkelen en je netwerk te vergroten? Ondernemend Leiden zoekt een stagiair marketing en 

communicatie. 

Werkzaamheden 

Je draait volledig mee met het team en je gaat aan de slag op projecten zoals de Talkshow Economie 

van Morgen, het Leids Stimuleringsfonds, het Leids Economisch Programma en het Stagepact. Jouw 

taken bestaan uit helpen met het: 

- schrijven van teksten voor persberichten, website en social media; 

- ontwikkelen van content voor social media (tekst en beeld; foto’s en video) 

- up-to-date houden van website, intranet platform Chainels en social media; 

- ontwikkelen van presentaties en verzamelen van beeldmateriaal; 

- ondersteuning bieden bij het organiseren van evenementen & bijeenkomsten; 

- ondersteuning bieden bij het ontwikkelen en uitvoeren van communicatiecampagnes; 

- ontwikkelen van creatieve ideeën voor contentmarketing; 

- notuleren van vergaderingen;  

Wij vragen: 

- Je bent student commerciële economie of communicatie aan het HBO of WO; 

- Je bent enthousiast en wil graag leren; 

- Je bent initiatiefrijk en kunt zelfstandig werken; 

- Je houdt van organiseren en plannen; 

- Je kunt makkelijk schakelen en je bent flexibel; 

- Je kunt goed schrijven en je bent creatief; 

- Je hebt interesse in de activiteiten en belangen die horen bij het ondernemerschap  

- Je vindt het leuk om samen te werken en nieuwe mensen te ontmoeten. 

Wij bieden: 

Een uitdagende meewerkstage op het gebied van Communicatie, Campagnes & Events. Met alle 

ruimte om te leren en te werken aan (eventuele) aanvullende stageopdracht. We waarderen eigen 

inbreng en enthousiasme. Een stageplek vanaf begin september voor 4 dagen per week gedurende 

een periode van 5 tot 6 maanden. En een marktconforme stagevergoeding. 

Ondernemend Leiden: Ons doen begint met het denken van ondernemers! 

Ondernemend Leiden is een samenwerkingsverband van de ondernemersplatforms Leiden Bio 

Science Park, Centrummanagement Leiden, Bedrijvig Leiden, BV Leiden, Hoteloverleg Leiden, 

Business Platform Schipholweg-Schuttersveld en het Ondernemersfonds Leiden. De organisatie zet 

zich in om het ondernemerschap te stimuleren en de stadsbrede belangen van ondernemers te 

borgen. Zowel in bestaand als nieuw gemeentelijk beleid. De partners vinden elkaar als het gaat om 

de thema’s voor een gezamenlijke agenda, te weten:  

> Mobiliteit; 

> Vestigingsklimaat;  

> Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. 



 

 

 

Als we het doen, laten we het dan goed doen 

In het holst van de coronacrisis is Ondernemend Leiden, met partners, ondernemers, de overheid en 

experts in gesprek gegaan over de economische toekomst. Daarbij hebben alle gesprekspartners zich 

gevonden in een gemeenschappelijke doelstelling: het borgen van de economische belangen en het 

versterken van de Leidse Economie. Hier is het Leids Economisch Programma uit voort gekomen 

waarin economisch herstel en het vergroten van de veerkracht van Leiden en de regio centraal staat. 

Raadpleeg de website www.ondernemendleiden.nl voor meer informatie.  

 
Informatie en sollicitatie  
Heb jij interesse in de functie? Neem contact op met Erwin Roodhart (erwin@ondernemendleiden.nl 
of 06-41281238) of stuur meteen een sollicitatiebrief met CV naar erwin@ondernemendleiden.nl. De 
eerste gesprekken zullen online plaatsvinden.    
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