
 

Daisy & Nynke zoeken: 

Marketing/communicatie Stagiair 

Wie zijn wij? 
Wij helpen mensen, die er op uit willen, met het gemakkelijk           
ontdekken, reserveren en genieten van hun outdoor arrangement, georganiseerd door de           
beste lokale aanbieders, op de mooiste locaties in Nederland. Met keuze voor een ieders              
budget. 
 
Van kinderfeestje tot bedrijfsuitje en van Terschelling tot Maastricht groeit het aanbod iedere             
dag doordat we samenwerken met unieke activiteit organisatoren en horeca ondernemers.           
Het onderliggende doel is simpel, samen maken we de mooiste arrangementen voor ieder             
moment. Benieuwd? Kijk eens op: www.outdoornl.nl. 

Waarom zoeken we jou? 
 
Na een paar jaar van uitwerken van het dynamische boekingsplatform outdoornl.nl en            
finetunen van de verschillende samenwerkingsverbanden is de leukste en ook spannendste           
fase aangebroken; wat wij noemen het ‘uitrollen’ van het platform. Welke unieke            
outdoor-ondernemers worden enthousiast van hun aanbod op outdoornl.nl en hoe          
enthousiasmeren we zo veel mogelijk mensen om een gezamenlijk avontuur te gaan            
boeken? We zijn lekker bezig om mooie nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en             
bruisen van de ideeën. Dit gaat gepaard met veel nieuwe content creatie en promotie. Onze               
to-do lijsten en creatieve brainwaves lopen over, we genieten van teamwork en samen leren              
we iedere dag, dus daar voegen we graag nog iemand aan toe! 
 

Wie ben jij? 
 
Om ons online aanbod uit te breiden en te promoten kunnen wij wel wat versterking               
gebruiken! In jou zoeken we een gedreven stagiair(e) met speciale interesse voor (online)             
marketing en sterke communicatieve skills. Je vindt het leuk om in een team te werken,               
enthousiast te schrijven en goed gebruik te maken van beeldmateriaal om je boodschap te              
versterken. Het is leuk als je er ook van houdt om buiten er op uit te gaan, maar zo niet dan                     
word je er waarschijnlijk vanzelf net zo enthousiast over als wij! Wij willen graag samen met                
jou leren, waarbij jouw ontwikkeling voorop staat! 

http://www.outdoornl.nl./


 

 
Wat ga je doen? 
 
Tijdens je stage van 16 - 32 uren per week draai je met ons (Daisy & Nynke) mee. Met                   
Wiebren naast ons als strateeg en visuele ontwerper zorgen wij dat het aanbod van de               
outdoor ondernemers waarmee we samenwerken zo krachtig mogelijk gepresenteerd wordt          
op de site. Als je een product online gaat zetten vraagt dat om je eigen creatieve inbreng om                  
op basis van het aanbod van een aanbieder zelfstandig te komen tot arrangementen die jij               
persoonlijk ook aan jouw vrienden of familie zou aanbevelen. We sparren uiteraard            
ondertussen heel wat af en geven elkaar opbouwende feedback om uiteindelijk tot een zo              
goed mogelijk eindresultaat te komen waar we allemaal enthousiast over zijn. Hoe wij er              
vervolgens voor zorgen dat klanten ons vinden en gaan boeken? Daar zijn we vrij in! Dus                
kom maar op met je creativiteit en briljante ideeën!  
 
Lijkt het jou tof om je enthousiasme en skills in te zetten voor dit unieke               
outdoor-sport-bedrijf? Stuur je cv en een korte motivatie naar daisy@outdoornl.nl. Ook voor            
vragen met betrekking tot de vacature kun je bij Daisy terecht! 
 

mailto:daisy@outdoornl.nl

