
Mobiele Ledschermen

HUURSCHERM.NL zoekt enthousiaste en leergierige 
stagiair(e) die op de afdeling Marketing & Communicatie 
voor onze vestiging in Sneek
HUURSCHERM.NL loopt voorop in de dynamische wereld van mobiele LED schermen. Een wereld-
speler in de mobiele LED schermen markt met vestigingen in Nederland, Azie, Duitsland, de Balkan 
en Zuid Amerika. Innovatie en creativiteit gaan bij ons hand in hand met technologie en de drive om 
altijd het beste resultaat te leveren. Wij zijn betrokken bij projecten als:
World Kite Boarding League, World Cup Windsurf, Formule 1 H2O, Lake Dance, UEFA, Strong Viking Run, 
enz.  

Functieomschrijving:
Jij bent een proactieve, enthousiaste en leergierige stagiair(e) die op de afdeling Marketing & Com-
municatie onze adviseurs ondersteunt. Content creëren kun je als de beste, zowel online als o� line. 
En ook voor het coördineren en organiseren van een evenement, draai jij je hand niet om. Zelfstandig 
een (deel van een) project oppakken zie jij als een uitdaging. Bij het wekelijkse teamoverleg deel je je 
ideeën en toon je initiatief.

Functie eisen:
Wij bieden jou een stageplaats aan voor minimaal 3 maanden vanaf 1 september 2017. Wij zoeken 
een student(e) die een marketing- of communicatieopleiding op HBO/WO niveau volgt. 
Goede beheersing van de Nederlandse taal is een must, evenals kennis van O� ice, CMS en social 
media, en je hebt ervaring met het schrijven van artikelen. De rest gaan we je allemaal leren!

Wij bieden je:
Wij vinden het leuk als jij ons team daarbij komt versterken, waarin je volop de kans krijgt je te ont-
plooien. Een job met veel uitdagingen en mooie internationale projecten in binnen en buitenland.

Graag gaan we met je in gesprek over deze stage van 36 uur per week. Je ontvangt, in overleg, een 
stagevergoeding.

Herken jij jezelf in dit profiel ?
Stuur dan je CV naar vacatures@huurscherm.nl en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.


