STAGE VACATURE: Marketing & Communicatie Zakelijke Markt (HBO)
Organisatie: Utrecht Marketing
Afdeling: Utrecht Convention Bureau, zakelijke markt
Periode: 20 weken, vanaf januari/februari 2017
Vergoeding: € 250,- per maand
Utrecht Marketing is de centrale marketing- en promotieorganisatie die Utrecht
positioneert en profileert voor (potentiële) bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten,
om zo het imago en de concurrentiepositie van Utrecht te versterken met alle positieve
maatschappelijke en economische gevolgen van dien. Denk aan onder meer de positieve
effecten op werkgelegenheid dankzij de groei van het aantal zakelijke, toeristische en
culturele bezoekers. Utrecht Marketing is de verbindende schakel tussen stedelijke
partijen en speelt een coördinerende rol om de ambities van de stad te verwezenlijken.
Functieomschrijving

Onder Utrecht Marketing vallen de VVV, Utrecht voor Groepen, Domtoren en het Utrecht
Convention Bureau, dat wordt ingezet om de zakelijke markt te versterken. Voor deze stage is het
Utrecht Convention Bureau op zoek naar een energieke, ambitieuze en zelfstandig persoon.
Tijdens deze afwisselende (meewerk)stage help je de accountmanager bij de uitvoering
van diverse dagelijkse werkzaamheden op gebied van accountmanagement,
leadgeneratie en onderzoek, planning en follow-up van beurzen / congressen, organisatie
van site-inspecties, bijhouden van de website, onderhoud database en organisatie van
netwerkevenementen.
Nadat je bent ingewerkt voer je een aantal projecten zelfstandig uit, in andere gevallen
ondersteun je de accountmanager. Als stagiair(e) bij Utrecht Convention Bureau word je
gezien als een volwaardig medewerker. Dat geeft je ruimte voor initiatief, en betekent
ook dat je je eigen taken en verantwoordelijkheden hebt en zelfstandig moet kunnen
werken.
Profiel
- 3e jaars student(e) aan een HBO-opleiding, gericht op congresorganisatie en/of
zakelijk toerisme;
- Minimaal 20 weken beschikbaar;
- Basiskennis van CMS, Photoshop en Web 2.0-toepassingen;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
- Organisatorisch talent;
- Pro-actieve houding, creatief en accuraat;
- Enthousiaste teamspeler met humor en doorzettingsvermogen;
- Een groot hart voor Utrecht en voor congressen;
- Hospitality zit in je bloed.
Contact
Spreken onze ambitie en deze functie jou aan? En ben jij de enthousiaste stagiair(e) die
wij zoeken? Reageer dan nu! Stuur je sollicitatiebrief en cv naar
m.andredelaporte@toerisme-utrecht.nl o.v.v. ‘Stagiair Utrecht Convention Bureau’. Voor
vragen kun je contact opnemen met Monique Andre de la Porte (Accountmanager)
telefoon (030) 236 00 35.
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