
 
 

Stagiair marketing & communicatie  
 
Wie zijn wij? 
The Elements is een nieuw initiatief dat een dienstenpakket online aanbiedt, bestaande uit o.a. 
meditaties, yoga, ademhalingsworkshops etc. met als doel om mensen handvatten aan te reiken 
waarmee zij zelf aan de slag kunnen om hun vitaliteit en gezondheid te verbeteren. Ons maand- en 
jaarprogramma is gratis. Verder geven we ook trainingen en coaching. Zie voor meer info onze 
website https://theelements.nl/ 
 
Missie van The Elements 

• Wij willen zoveel mogelijk mensen inspireren en helpen om het stuur zelf weer in handen te 
nemen en hun levenskracht terug te vinden. Met als resultaat dat hun energie en gezondheid 
toenemen en zij meer plezier in hun dagelijks leven en werk kunnen ervaren.  

• Daarbij willen we ook kennis en ervaring die er in de wereld is op dit gebied, op een simpele 
manier toegankelijk maken voor iedereen die hierin is geïnteresseerd.  

 
De stagefunctie  
The Elements gaat in augustus van start. Het komende jaar verwachten wij vanwege de grote vraag 
naar ons concept, een snelle groei van onze community en het aantal deelnemers. Dit biedt jou de 
kans om deel uit te maken van onze startup met alle mogelijkheden om in een breed perspectief 
mee te denken en ervaring op te doen met ons nieuwe concept.  

• Beheer van ons eigen sociale netwerk  

• Contacten met deelnemers / Helpdesk / FAQ  

• Ondersteuning bij uitwerken van onze trainingen en workshops  

• Ontwikkeling met ons team van een social media strategie en -beleid  

• Marketing & communicatie gericht op groei van het aantal deelnemers  

• Onderhoud van de website  

• Samenstellen van nieuwsbrieven  

• Support van de online live-sessies in opzet en uitvoering  
 
Wat vragen wij van jou  

• HBO opleiding marketing & communicatie of vergelijkbaar  

• Handig met IT, sociale media, PowerPoint, Excel etc.   

• Interesse voor onze missie en doelstellingen  

• Communicatief en Initiatiefrijk  

• Pragmatisch en doelgericht  

• Flexibiliteit & teamspeler   

• 32 – tot 40 uur per week beschikbaar, waarvan 1 tot 2 dagen op ons kantoor  

• Start medio augustus / 1 september voor 4 tot 6 maanden  
 
Wat bieden wij jou  

• Een stagevergoeding van € 375,- per maand (40 uur) + reiskostenvergoeding 

• Flexibiliteit in werkuren en werkdagen  

• Meebouwen aan een geheel nieuw concept en social network  

• Mogelijk doorgroei naar junior Community Manager na de stage  

https://theelements.nl/


 
Stuur jouw motivatiebrief en CV naar Nico Broersen, info@theelements.nl  
Voor meer informatie over ons:  06-53 95 95 79  https://theelements.nl/ 
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