Stage marketing/communicatie (32-40 uur per week)
Ben jij bezig met een HBO of WO-opleiding, bijvoorbeeld in de richting Marketing, Communicatie of
Commerciële Economie en op zoek naar een leuke stage? Als stagiair marketing/communicatie bij
Qualizorg verveel je je geen moment.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, ambitieuze en creatieve HBO- of WO-student die vanaf
september 2021 het marketingteam van Qualizorg komt versterken. Een unieke kans om ervaring op
te doen bij een organisatie met grote (internationale) groeiambities. Als onderdeel van CompuGroup
Medical AG − een van ‘s-werelds leidende eHealth ondernemingen − krijg je de kans om een bijdrage
te leveren aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland en Europa.
Wat ga je doen?
Je krijgt onder andere een belangrijke rol in onze marketingactiviteiten en je ondersteunt bij veel
lopende projecten binnen Qualizorg. Je krijgt daarbij veel eigen verantwoordelijkheid, vrijheid en er is
ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling.
We betrekken je bij alle werkzaamheden die het marketing- en communicatievak zo ontzettend leuk
maken. Zo nemen we je bijvoorbeeld mee in de uitvoering van onze contentstrategie en
marketingcampagnes, je schakelt met de specialisten van het marketingbureau die ons (strategisch)
ondersteunen en je gaat campagnemateriaal ontwikkelen én uitvoeren.
Afhankelijk van de opleiding die je volgt, je ervaring en je interesses ga je bijvoorbeeld het volgende
doen:
-

Uitwerken van online campagnes, e-mailcampagnes en nieuwsbrieven;
Uitvoeren van (internationaal) marktonderzoek en -analyses;
Bijhouden en analyseren van marketing-KPI’s;
Schrijven en plaatsen van content op onze websites;
Beheren en optimaliseren van onze Social Media kanalen;
Ondersteunen bij (online) events.

Kortom, een unieke kans om op gebied van marketing en communicatie werkervaring op te doen in
een leuke organisatie met internationale ambities!
Skills & Requirements
• Je volgt een HBO of WO-opleiding, bijvoorbeeld in de richting Marketing, Communicatie of
Commerciële Economie;
• Je bent leergierig en je werkt graag samen met andere gedreven collega’s;
• Je verzamelt en analyseert gestructureerd informatie en legt moeiteloos verbanden;
• Je kunt goed zelfstandig werken en bent proactief;
• Je bent communicatief, enthousiast en creatief;
• Je hebt de Nederlandse en Engelse taal goed onder de knie.
Wie zijn wij?
Qualizorg is dé marktleider op het gebied van het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van
kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg in Nederland. Sinds februari 2019 is Qualizorg een
zelfstandige Business Unit binnen de internationale organisatie CompuGroup Medical (CGM).
We werken voor bijna 10.000 zorgorganisaties en benaderen elk jaar drie miljoen patiënten om hun
ervaring te delen over de ontvangen zorg. We geloven in een klantgerichte, transparante en

doelmatige gezondheidszorg en bieden inzicht in data aan zorgverlener, patiënt en maatschappelijke
belanghebbenden. Dit doen we met gebruiksvriendelijke en vooruitstrevende IT en we staan als
organisatie midden in de zorg.
Wat bieden we jou?
Als stagiair marketing/communicatie kom je te werken in het team sales en marketing waar je met zes
collega’s intensief samenwerkt aan onder andere (online) campagnes gericht op 18 verschillende
zorgmarkten. Je kunt rekenen op goede begeleiding en ondersteuning door ervaren marketeers, zodat
jij de kans krijgt om je écht als marketeer te ontwikkelen.
Je werkt in een dynamische omgeving met 30 enthousiaste collega’s. We zijn ambitieus, maar vinden
een goede sfeer ook belangrijk. We organiseren bijvoorbeeld vrijdagmiddagborrels, doen een pubquiz
en ook onze wandel- en fietschallenges zijn ontzettend leuk.
We bieden je een uitdagende stage voor 32 of 40 uur per week met een stagevergoeding van € 200
per maand (o.b.v. fulltime dienstverband) en een laptop om je werk mee te kunnen doen.
Word jij onze nieuwe collega?
Lijkt het je leuk om het Qualizorg-team komen te versterken? Stuur dan je motivatie en cv naar
rkroesbergen@qualizorg.nl, t.a.v. Robert Kroesbergen, Senior Marketeer.

