
Vacature: Stage Marketing en Communicatie 
 
De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie is op zoek naar een stagiair Marketing en Communicatie.  
Landelijk | Stage | hbo 
 
Wil jij in een snel veranderende omgeving werken aan de in- en externe communicatie? Wil je 
meewerken aan het opzetten van exposities en bijeenkomsten met interne en externe relaties? Wil je 
tegelijkertijd een goede stagevergoeding krijgen? 
Bij de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie staan altijd mooie projecten op stapel, waar veel 
communicatie en organisatie moet geschieden. De interne nieuwsbrief, persberichten, 
aankondigingen, onderhouden van de website en werving van studenten komt allemaal aan bod.  
Ben jij de hbo-student met affiniteit voor Onderwijs in de creatieve sector en kan je enthousiast 
communiceren, zowel mondeling als schriftelijk? Dan is een stage bij de Nederlandse Academie voor 
Beeldcreatie waarschijnlijk iets voor jou! Wij hebben per halfjaar plaats voor stagiairs.  
  
Aanvang: september of februari, jaarlijks 
Duur stage: bespreekbaar - 5/6 maanden en 4 of 5 dagen per week  
Stagevergoeding: €250,- per kalendermaand 
  
Als stagiair communicatie ga jij je bezighouden met: 

• Nieuwsbrief voor medewerkers 
• Informatievoorziening aan studenten 
• Communicatie rondom exposities en events van de school 
• Meewerken bij het organiseren van Awards en shows 
• Analyses maken van de informatiebehoefte bij onze doelgroepen 
• Bijdragen leveren voor websiteteksten 
• Ondersteunen, uitvoeren en evalueren van online marketingcampagnes 
• Monitoren en verzamelen van markt- en brancheontwikkelingen 
• Ondersteunen dagelijkse werkzaamheden 
• Brainstormen over online marketingstrategieën 

  
Over de organisatie 
De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie is een opleidingsinstituut met twee faculteiten: de 
Nederlandse Fotovakschool en de Dutch Filmers Academy. Hier wordt kwalitatief vakgericht fotografie- 
en filmonderwijs gegeven dat nauw aansluit op de (veranderende) arbeidsmarkt. Onderwijs dat 
studenten de ruimte geeft om talenten en creativiteit te ontwikkelen én dat hen bewust maakt van 
hetgeen nodig is om ondernemend, marktgericht en succesvol te zijn.  
 
 
Interesse in de stage? Mail je motivatiebrief en cv naar Linda Dolman: linda.dolman@fotovakschool.nl. 
Voor vragen kan je bellen naar Linda Dolman: 055-3560522. 


