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VACATURE STAGIAIR(E) MARKETING/COMMUNICATIE 

Wie zijn wij? 
Wij zijn coaching en trainingsbureau 'Big Five For Life' in Joure (nabij Heerenveen). Wij vertegenwoordigen de 
bestsellerauteur en inspirator John Strelecky in Nederland en België. Met als basis de Big Five for Life methode is ons 
doel zoveel mogelijk mensen en organisaties het verschil te laten maken, volgens hun eigen definitie van succes. Wij 
zijn een franchiseorganisatie met zelfstandige coaches. Ons hoofdkantoor is het aanspreekpunt voor alle coaches en we 
verzorgen de landelijke marketing en evenementen. Daarnaast zijn wij uitgever van de boeken van John Strelecky. We 
groeien hard en zijn op zoek naar een enthousiaste en creatieve stagiair(e) op het gebied van marketing, communicatie, 
online media en vormgeving die ons team kan komen versterken. 
 
Werkzaamheden 

• Schrijven van teksten voor diverse doeleinden; zoals voor de website, flyers, brochures 
• Social media campagnes opzetten en uitvoeren 
• Contact met media 
• Aanspreekpunt voor coaches/klanten 
• Online marketing 
• Ondersteunen van dagelijkse werkzaamheden 
• Verantwoordelijkheid voor een specifiek, groot project  

 
Profiel 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 
• Je bent een aanpakker met oog voor detail en ziet het werk en alle mogelijkheden 
• Je volgt een relevante HBO- opleiding op het gebied van Communicatie, Marketing, Commerciële Economie, 

Journalistiek, Media & Entertainment Management, Leisure Management, Small Business & Retail 
Management 

• Communicatief vaardig 
• Gemotiveerd en enthousiast in wat je doet 
• Geïnteresseerd in (online) communicatie en social media 
• Organisatorisch vermogen  
• Je studeert bijna af (afstudeerstage) of je doet graag ervaring op (meewerkstage).   

Wat bieden wij jou? 
• Persoonlijke ontwikkeling in een gemotiveerd en gezellig team 
• Een stage waar jij datgene kunt doen waar jouw passie en talenten liggen! 
• Ruimte voor eigen initiatief 
• Reiskostenvergoeding 
• Deelname aan de Life Safari workshop t.w.v. €795,- 
• Drijfverenanalyse t.w.v. €495,- 

 
Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar iris@bigfiveforlife.nl of bel voor vragen naar 0513 – 411 191 
Iris de Jong contentmanager Big Five for Life 


