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STAGIAIR(E) 

 
Voor ondersteuning van onze marketingafdeling zoeken wij talent op de gebieden 
van copywriting en advertising! Kan jij één of meer van bovenstaande? En ben jij 
voor minimaal 3 maanden beschikbaar? Dan horen wij het graag! 

 
Wie zijn wij? 

Wij helpen organisaties met het vinden van de juiste kandidaat voor hun vacature 
door middel van onze online recruitment campagnes. Deze campagnes zetten we 
voornamelijk uit via social media en Google, maar we denken verder dan dat. Van 

employer branding campagnes tot video- en fotoshoots en zelfs recruitment: alles 
hebben wij in huis. Pro Contact verandert het internet in een jobboard met 

miljoenen kandidaten! 
 
Wat ga je doen? 

Stage lopen bij Pro Contact in de richting Content Marketing/Advertising betekent 
zeker geen koffie halen en kopietjes maken. Nee, als Stagiair Content 

Marketing/Advertising draai je op volle toeren mee en help je vanaf dag 1 met het 
live zetten van campagnes! Daarnaast denk je mee over het verbeteren van de 
campagneresultaten: je adviseert copywriters en designers bijvoorbeeld welke 

content werkt. Waarschijnlijk heb je tijdens je hbo-opleiding in de richting 
Commerciële Economie, Communicatie of vergelijkbaar al veel ideeën opgedaan. 

Nu heb je de kans om al deze skills in de praktijk te brengen als Stagiair Content 
Marketing/Advertising. Samen met ons alle platformen eens lekker op hun kop 
zetten? 

 
Ben jij onze Stagiair Content Marketing/Advertising? Dan: 

• Zit je in het 3e of 4e jaar van een marketing gerelateerde HBO-studie; 
• Ben je proactief en initiatiefrijk; 
• Beheers je de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 
Wat krijg je van ons? 

• Een leuke en uitdagende stage in het bruisende Amsterdam, dichtbij 
Station Sloterdijk; 

• Werkomgeving waarin jij je ideeën op tafel mag gooien; 

• Vrijdagmiddagborrel en gezamenlijke lunch; 

• Marktconform stagevergoeding; 

• Sportschool. 

 
Word jij onderdeel van ons team? Wacht niet en stuur je motivatie naar 

mark@pro-contact.nl! 
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