
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste  
 

 
Stagiaire Employer Branding voor onze locatie in Boxmeer 
 
Ben jij enthousiast, gedreven en ondernemend? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als stagiaire 
bij VKPS heb je veel verantwoordelijkheid en word je gezien als een expert in jouw 
vakgebied.  
 
Wie zijn wij? 
Elke jongere verdient het om het maximale uit zichzelf te halen op intellectueel, sociaal en 
creatief gebied. Soms is daar hulp bij nodig. VKPS biedt dan ondersteuning door uit te gaan 
van de eigen kracht van de jongere en hulp te bieden daar waar nodig. We helpen jongeren 
met het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen.         
 
Functie 

• Je creëert meer verbondenheid tussen onze docenten; 
• Je ondersteunt de HR-afdeling; 
• Je gaat een maandelijkse nieuwsbrief opzetten; 
• Je post content op onze socials; 
• Je krijgt de ruimte om je eigen ideeën in te brengen bij het bedenken van nieuwe 

marketingcampagnes. 
 
Functie-eisen  

• Je volgt een HBO- of WO-studie in de richting HRM, Communicatie, Business 
Management, Marketing, Economie of iets soortgelijks 

• Je staat sterk in je schoenen; 
• Je kunt goed overweg met jongeren tussen de 12 en 18 jaar; 
• Je beheerst de Nederlandse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk; 
• Je bent 3, 4 of 5 dagen per week beschikbaar; 
• Je bent vaardig in PowerPoint, Photoshop, Illustrator en creatief denken. 

 
Wij bieden 

• Een marktconforme stagevergoeding; 
• Een uitdagende functie binnen een collegiale organisatie; 
• Veel vrijheid en zelfstandigheid in je werkzaamheden; 
• Een plek op ons kantoor in Boxmeer, maar mogelijk wordt de HR-afdeling naar 

Nijmegen verplaatst; 
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen met uitzicht op een vaste baan. 

 
Interesse? 
Bij interesse kun je direct solliciteren door je CV met korte motivatie te mailen naar 
secretariaat@vkpsmail.nl.  
Heb je vragen over de functie of sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jules van 
Kuijk via jules.vankuijk@vkpsmail.nl of 06-11952289. 
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