
 Stichting Day of Adaptation is een non-profit organisatie met de missie om mensen en 
 organisaties in staat te stellen klimaatactie te begrijpen, te accepteren en zich eraan te 
 binden. De stichting bereidt zich voor op exponentiële groei en we hebben diverse 
 leuke stageplekken. Zo zijn wij op zoek naar een dynamische en communicatieve: 

 STAGIAIR(E) MARKETING COORDINATOR 

 Wat ga je doen? 

 ●  Het werven van nieuwe cliënten gericht op vooral de Nederlandse en ook 
 internationale markt, namelijk cliëntrelatie creëren en beheersen. 

 ●  Online en offline campagnes ontwikkelen en uitvoeren 
 ●  Het huidige marketingbeleid analyseren en verbeteren 
 ●  Promotieacties uitwerken en meedenken over doelgroepbenadering. Je stemt 

 zaken af met andere collega’s zoals social media en networking. 
 ●  Teksten schrijven voor communicatie in het Nederlands en Engels. 

 Wat wij bieden: 

 ●  Belangrijke professionele ervaring opdoen in marketing, communicatie en public 
 relations 

 ●  Klimaatacties aanzetten vanuit een uniek perspectief 
 ●  Deelnemen aan en ervaren van een buitengewoon belangwekkende fase van 

 organisatiegroei 
 ●  Samenwerken met door de wol geverfde professionals 
 ●  Gecoacht worden door ondersteunende leiders die luisteren en meedenken 
 ●  We bieden €225-300 per maand in overeenstemming met de Nederlandse 

 vrijwilligers-en stage vergoeding. 

 Wat wij vragen: 

 ●  Opleidingsniveau: MBO/HBO/WO/hoger 
 ●  Looptijd: begint in januari/februari 2022. Minimaal 3 maanden beschikbaar voor 

 24-32 uur per week 
 ●  Locatie: Kantoor in Den Haag of vanuit thuis. 
 ●  Je beheerst Nederlands en Engels talen. 
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 ●  Actuele kennis van de nieuwste ontwikkelingen op LinkedIn gebied en online 
 marketing is een plus. 

 ●  Je bent sociaal, energiek en leerzaam 

 De stichting gebruikt leuke en stimulerende groepsactiviteiten. We hebben twee 
 dynamische programma's, Dialogue Day en Game Day, en behaalde positieve resultaten 
 bij cliënten zoals ABN-AMRO, Rijksuniversiteit Groningen en de Gemeente Rotterdam. 
 Voor meer informatie zie  dayad.org  of  onze LinkedIn pagina  . 

 De  marketing coördinator  zal niet alleen een belangrijke rol spelen bij het vergroten 
 van het bereik van de stichting, maar ook bij het stimuleren van klimaatacties. Wil je 
 solliciteren of meer weten?  Mail je cv voor 30 november 2021  of neem contact op  via 
 talent@dayad.org  . 
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http://dayad.org/
https://www.linkedin.com/company/dayad
mailto:talent@dayad.org

