
 

   Samen Leren, Samen Vernieuwen!    

 

 

 

 

 
 

Lean Instituut @ Verbeeten is op zoek naar een enthousiaste fulltime stagiair(e) Marketing / Communicatie die graag de handen 

uit de mouwen steekt. De stageplek is beschikbaar voor een periode van ongeveer vijf maanden, 40 uur per week.  

Lean Instituut @ Verbeeten (LI@V) is hét kennis & opleidingsinstituut op het gebied van Lean management en verbeteren in de 

zorg, het onderwijs en de dienstverlening. Wij verzorgen opleidingen, trainingen en kennissessies waarbij wij staan voor ‘Samen 

Leren, Samen Vernieuwen’. We richten ons op het realiseren van een duurzaam resultaat voor individuen, teams en organisaties. 

Dit duurzame resultaat is bijvoorbeeld een gewenste verandering in het werkgedrag, samenwerking tussen verschillende 

beroepsdisciplines of het optimaliseren van werkprocessen.  

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) of beginnende ondernemer voor ons een marketing en communicatie strategie 

kan opstellen en uitvoeren. Centrale vraag hierbij is: ‘Hoe kan LI@V zich positioneren in de markt om haar doelstellingen te 

realiseren op een manier die past bij onze identiteit?’ Hierbij dient rekening gehouden te worden met onze focus op twee 

verschillende sectoren, die overeenkomsten vertonen, maar tevens ook een eigen dynamiek kennen. Deze opdracht is meer 

praktisch van aard dan een onderzoeksopdracht. 

 

De opdracht bestaat uit drie onderdelen: 

1. Kort onderzoek naar te bereiken doelgroepen en mogelijke communicatiemiddelen 

2. Opstellen van een onderbouwde communicatiestrategie voor LI@V, m.n. gericht op: 

a. Hoe profileren wij ons met Lean in het Onderwijs naast Lean in de Zorg? 

b. Hoe zorgen wij voor meer aanmeldingen voor de open inschrijvingen (trainingen)? 

c. Is het voor ons raadzaam om social media in te zetten in onze communicatie, en zo ja, hoe? 

d. Hoe kunnen wij naast digitale communicatie ook ons persoonlijke netwerk, congresbezoek etc. inzetten? 

e. Daarnaast staan wij open voor andere ideeën en initiatieven 

3. Het (deels) zelfstandig in praktijk brengen van deze strategie 

 

Wat verwachten we van jou?  

- Je zit in het 3e of 4e jaar van een WO/HBO opleiding Communicatie en/of Marketing (voorkeur); 

- Je hebt ervaring met Wordpress (vereiste!) en interesse in het bouwen van websites, werken met social media en het 

schrijven van teksten; 

- Je bent enthousiast en resultaatgericht;     

- Je bent een teamplayer met een grote dosis zelfstandigheid;  

- Je kunt assertief en proactief handelen;  

- Je bent het voorjaar van 2018 beschikbaar.  

 

Ons aanbod:  

We werken in een jong, dynamisch team van ongeveer tien Lean coaches en trainees met veel energie samen om ambitieuze 

doelen na te streven. Binnen het team staat persoonlijke ontwikkeling, coaching en verbinding met elkaar erg hoog in het 

vaandel. Je komt terecht in een optimale omgeving om jezelf te ontwikkelen en beter te leren kennen.  In overleg is een 

stagevergoeding mogelijk.  

 

Hoe kun je solliciteren:  

Om in aanmerking te komen voor deze vacature, vragen wij je om je motivatiebrief en Curriculum Vitae te versturen aan Manou 

Windhausen via windhausen.m@bvi.nl. Vragen kun je eveneens aan Manou stellen. 

Stage Communicatie/Marketing  

Locatie: Tilburg 

Branche: Training en opleiding 

 

  

http://www.leanverbeeten.nl/
mailto:windhausen.m@bvi.nl

