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Voor diverse merken van Accres zoeken wij een enthousiaste 

 

Stagiair(e)  
Marketing & Communicatie 
 
Bekijk onze video 

 

Accres realiseert de verbeelding (ambitie) van haar opdrachtgevers en hiermee de beleving van bezoekers. 

Dit door het exploiteren en beheren van vastgoed en dienstverlening waar mensen elkaar ontmoeten, 

recreëren, ontdekken en sporten. Accres is thuis op het snijvlak van het publieke en private domein en kan 

als geen ander het maatschappelijk rendement realiseren door dit te verbinden met de commerciële vraag.  

 

WIE  ZOEKEN WIJ?  

Een enthousiaste MarCom stagiaire 

met een brede interesse op het ge-

bied van Marketing, Communicatie 

en Sales. Word jij enthousiast van het 

zoeken naar creatieve oplossingen 

om de boodschap naar de doelgroep 

over te brengen? Dan ben jij de 

stagiair(e) die wij zoeken!  

 

WAT G AAN WE  S AMEN AANP AKKEN:  

✓ Invulling geven aan de online 

communicatie uitingen: websites, 

social media en advertenties. 

 

✓ Meedenken en ontwikkelen van 

campagnes en evenementen.  

 

✓ Ondersteunen bij interne commu-

nicatie. 

 

✓ Klantonderzoeken & analyses uit-

werken. 

 

WAAR G AAN WE  DAT DOEN?  

Je werkgebied binnen Accres is heel 

divers. Je ondersteunt de marketing 

& communicatie van onze merken als 

Binky, Malkander en ZERO55.  

 

WAT VER WACHTEN WE  VAN JE?  

✓ Je volgt een studie op HBO niveau 

(derdejaars) met een duidelijke 

marketing en/of communicatie 

component, zoals commerciële 

economie of communicatie. 

  

✓ Je zoekt een fulltime (36 uur p.w.) 

meewerkstage voor minimaal 5 

maanden. 

 

WANNEER?  

Het startmoment voor deze te gekke 

stageplek is in september, februari 

of in overleg. 

 

 

WAT KUN JE VAN ONS VER WAC HTEN?  

✓ Goede begeleiding tijdens jouw 

stageperiode. 

 

✓ Een stagevergoeding van € 250,- 

(bruto. 

 

 

 

 

Ben jij die toffe stagiair 

die wij zoeken? 

Voor meer informatie en inlichtingen over de functie kun je terecht bij Lennart Strik, marketeer bij Accres. Kijk voor 

algemene informatie over Accres op www.accres.nl. Een motivatiebrief met CV kun je mailen.  

 

(06) 53 17 37 15 (Lennart Strik) 

sollicitaties@accres.nl 

https://youtu.be/NFilxpQliJk
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