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Stagiair communicatie/marketing  
 
Wie zijn wij? 
Geloven in de Stad is een netwerk van ruim 26 kerken en christelijke organisaties in Haarlem. We werken 
vanuit de overtuiging dat God maar één kerk kent in de stad en dat het aan ons is om dat zichtbaar en 
werkbaar te maken. Om meer impact te hebben in de stad werken we met vijf platforms.  
Eén hiervan is communicatie. We willen elkaars geloof bouwen en versterken door geloof te delen; door elkaar 
te vertellen wat God doet in onze stad. Daarvoor bundelen we onze inzet in communicatie van verhalen, 
gebeurtenissen, van zegen. Via website, social media, print en alle kanalen die beschikbaar zijn.  
 
Wie ben jij? 
Je bent een iemand die mensen graag in beweging brengt of met elkaar verbindt. Je wilt je geloof handen en 
voeten kunnen geven en je weet met de juiste woorden en beelden een verhaal over te brengen. 
Je vindt het leuk om ons te helpen bij het verder vormgeven van zowel online als offline uitingen. Je vindt het 
interessant om je in te leven in de belevingswereld van verschillende doelgroepen en daar passende content 
voor te maken. Je kunt overzicht houden, gaat planmatig te werk en neemt graag zelf het initiatief. 
 
Soort stage 
 beroepsstage 
 afstudeerstage 
 
Werkzaamheden 
 produceren van content (social media, website, nieuwsbrieven); 
 produceren van foto-en videoproducties; 
 bijdrage leveren aan het verbeteren van de huidige PR; 
 bijdrage leveren aan communicatiestrategie; 
 bijdrage leveren aan het bedenken en creëren van nieuwe online content; 
 vergroten van de betrokkenheid bij de achterban; 
 ondersteuning marketing van verschillende evenementen. 
 
Gewenst profiel 
 gemotiveerd en enthousiast; 
 creatief, innovatief en proactief; 
 ervaring met één van de Adobe Creative programma's InDesign, Photoshop of Premiere Pro; 
 eventueel ervaring met WordPress; 
 goede beheersing van de Nederlandse schrijfvaardigheid; 
 student Communicatie, Creative Business, Crossmediale communicatie; 
 woonachtig in omgeving Haarlem | Amsterdam | Leiden. 
 
Informatie 
Amarins van der Meulen (coördinator communicatie) 
m 06 - 1140 1350 
e amarins@gelovenindestad.nl  
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