
COMMUNICATIE  STAGE - AMSTERDAM  
 

Locatie:    Amsterdam en omgeving 

Opleiding:    HBO/WO richting Communicatie, Marketing, Commerciële  

Economie, Bedrijfskunde 

Aanstelling:    Stage 

Vergoeding:    In overleg 

Dienstverband:   Minimaal 3 dagen per week 

Startdatum:    Februari 

 

Soofos is hét Nederlandstalige platform voor online cursussen. Met meer dan 200 cursussen 

gericht op zakelijke en persoonlijke vaardigheden zijn we een van de grootste aanbieders 

van online cursussen in Nederland. We maken een enorme groei mee, en kunnen jou daar 

goed bij gebruiken!  

 

Als nieuwe stagiair bij Soofos krijg je een hoop te doen. Jouw kerntaak is de online positie 

van Soofos versterken. Dit ga je doen door actief partnerships op te zoeken met bloggers, 

influencers en websites. Je gaat zelf spraakmakende blogs en wervende teksten schrijven die 

nieuwe klanten binnentrekken. Daarnaast houd je je bezig met de klantervaring en de 

communicatie richting klanten. Hoe houd je cursisten tevreden? Hoe verhoog je de 

klantwaarde? Dit zijn vragen waar je actief mee bezig zal zijn. 

 

Tijdens jouw stage ga je echt meewerken in het team. Je komt bij ons op kantoor te zitten, 

en gaat zelf aan de slag. We nemen jou zoveel mogelijk mee met alles, maar we verwachten 

wel een proactieve en flexibele instelling van jou. Jouw persoonlijke groei vinden wij even 

belangrijk als de groei van het bedrijf.  

 

 

Dus wil jij: 

✓ Echt iets leren én doen tijdens jouw stage? 

✓ Meer weten over communicatie en online marketing? 

✓ Bijdragen aan een snelgroeiende startup? 

✓ Werken in een jong en leuk team 

 

Reageer dan snel op deze vacature! Dit doe je door jouw CV en korte motivatie te sturen 

naar Anton, via anton@soofos.nl. We nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met jou 

op!  

 

 

 

mailto:anton@soofos.nl


 

Functieomschrijving 

• Het zoeken van partnerships met bloggers, influencers en andere websites 

• Het bedenken van passende promoties om meer bekendheid te krijgen 

• Het schrijven van pakkende teksten in de vorm van (gast)blogs 

• Het onderhouden van contact met klanten en het oplossen van problemen 

 

Profiel 

• Jouw communicatieve vaardigheden zijn sterk 

• Je hebt geen angst om de telefoon op te pakken om nieuwe ideeën uit te voeren 

• Je bent ondernemend en proactief 

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Je wilt graag in een snelgroeiende startup werken 

• Je wilt graag jezelf verder ontwikkelen en meer leren 

• Affiniteit met e-learning of e-commerce is een pré 

 

Wat wij bieden 

• Een leuke positie met veel verantwoordelijkheden en mogelijkheden 

• Veel leren én veel doen 

• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen op meerdere vlakken 

• Gratis toegang tot al onze cursussen 

• Samenwerken met een leuk team van jonge ondernemers 

• Marktconforme stagevergoeding 

 

Solliciteer direct! 

Zie jij het al helemaal voor je om tijdens jouw stage een belangrijke bijdrage te leveren aan 

de enorme groei die Soofos op dit moment doormaakt? Mail dan jouw motivatie + CV naar 

Anton op anton@soofos.nl. 

Leer wat je wil, waar je wil en wanneer je wil 
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