
CREATIEVE MARKETING &  
COMMUNICATION STAGIAIR(E)

Ben jij op zoek naar een stage binnen een non-profit organisatie die klimaatverandering tegengaat én 
ben je vanaf 1 september 2021 beschikbaar? Dan zoeken wij jou!

Functieomschrijving: Creatieve marketing & 
communicatie stagiair(e) 

Duur: minimaal 4 maanden 
(vanaf september 2021, eerdere startdatum is mogelijk)

Aantal uur per week: 32-40 uur 

Locatie: Amsterdam en op afstand

Opleidingsniveau: HBO 

Aantal jaren werkervaring: 0 

Salarisindicatie bruto per maand: €250

Vakgebied: Marketing & communicatie 

WAT ZOEKEN WIJ?
Voor deze stage vinden wij het belangrijk dat je:  
• Een gedreven en enthousiaste 3e of 4e jaars student, die op zoek is naar een uitdagende  

meewerkstage; 
• Ingeschreven bent bij een HBO studie; 
• Affiniteit hebt met de missie en visie van Justdiggit; 
• Goed de weg weet in (online) communicatiemiddelen & social media; 
• Nederlands of Engels zowel mondeling als schriftelijk uitstekend beheerst; 
• Goede beheersing van Adobe CC: Photoshop, Illustrator, Indesign;
• Nauwkeurig kunt werken en oog voor detail hebt.

FUNCTIEOMSCHRIJVING & WERKZAAMHEDEN
Je levert een bijdrage aan de operationele invulling van diverse (online) marketing activiteiten. Verder help je mee met 
communicatie-uitingen door het bedenken van posts op social media, content voor de website en de nieuwsbrief. Daar-
naast beheer je de info mailbox van Justdiggit. Wil je graag nog iets anders leren? Alles is bespreekbaar!

Bij Justdiggit krijg je als stagiaire veel eigen verantwoordelijkheid en een belangrijke rol.



OVER JUSTDIGGIT
Justdiggit zet zich met een enthousiast 
team vanuit Amsterdam in voor het tegen-
gaan van verwoestijning en droogte in de 
wereld door het ontwikkelen en uitrollen van 
grootschalige vergroeningsprojecten in met 
name Afrika. Naast projecten laten we de 
wereld door onze internationale campagne 
zien dat er oplossingen bestaan om klimaat-
verandering tegen te gaan. Wij doen dit 
vanuit een ‘can do’ mentaliteit, zijn ambitieus, 
resultaatgericht en ondernemend. Meer 
informatie over wie we zijn en wat we doen, 
vind je op  www.justdiggit.org.

SOLLICITEER NU!
Wij streven naar een team met mensen van verschillend geslacht, etnische 

afkomst, geloof, seksuele geaardheid en andere diverse achtergronden.

Ben je geïnteresseerd in deze functie stuur dan je CV en motivatiebrief naar 
info@justdiggit.org. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op 

met Cris van Wolffelaar of Senne van ‘t Hof via telefoonnummer:  
020 737 23 66.

WAT BIEDEN WIJ?
• Goede werkervaring in een snel groeiende non-profit organisatie; 
• Een waardevolle toevoeging aan je CV; 
• Werken in een gezellig, gemotiveerd en informeel team in het centrum van Amsterdam.

http://www.justdiggit.org
mailto:info@justdiggit.org

