
 

 

Koninklijk Conservatorium – vacature stagiair(e)  
Online Marketing 
 
Het Koninklijk Conservatorium (KC) in Den Haag hoort tot de wereldtop op 

het gebied van muziek- en dansonderwijs. Een school waar de grootste 

talenten uit de hele wereld naar toe komen om te studeren bij een 

internationaal docententeam en zich zo op de best mogelijke manier voor te 

bereiden op een internationale carrière. Wekelijks geven de studenten 

concerten en voorstelling in de zalen en studio’s van het KC, maar ook in de 

theaterzalen van Den Haag of verder in Nederland. 

Het aantrekken van de beste studenten, het onder de aandacht brengen van 

onze opleidingen en docenten, concerten en voorstellingen zijn de hoofdtaken 

van de afdeling Marketing en Communicatie. Digitale communicatie speelt 

hierin een zeer belangrijke rol en juist hiervoor zoekt het KC voor de afdeling 

Marketing en Communicatie in het najaar 2018 (precieze startdatum in 

overleg) een enthousiaste en gemotiveerde: 

Stagiair(e) online marketing (32 uur per week) 

Je maakt onderdeel uit van de afdeling Marketing en Communicatie en 

samen met de online marketeer en communicatiemedewerker werk je aan het 

online beleid van het KC. Je zet communicatie- en marketingvraagstukken om 

naar de online mediakanalen, je bent thuis in social media en weet als geen 

ander hoe Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn ingezet 

kunnen worden om de naamsbekendheid van het KC te vergroten en de 

internationale werving van studenten te versterken. Je bent constant op zoek 

naar nieuws en hebt een vlotte pen waarmee je doelgroepgerichte en 

wervende teksten kan schrijven in zowel Nederlands als Engels.  

 

Hoofdtaken op een rijtje 

 Meewerken aan de verdere ontwikkeling van de nieuwe website. 

 Het uitrollen van het huidige social media beleid met verschillende 

interne partijen. 

 Het mede-ontwikkelen van de online internationale werving van 

getalenteerde studenten. 

 Het aandragen, uitzetten en schrijven van artikelen t.b.v. de 

nieuwsbrieven, website en intranet. 

 Het dagelijkse onderhoud van de social media kanalen van het KC. 

  

 

 

 



 

 

Wie zoeken we? 

Je studeert minimaal op HBO-niveau, bijvoorbeeld Communicatie, Nieuwe 

media of Journalistiek en zit in je derde of vierde jaar. 

Je hebt affiniteit met kunst en cultuur.  

Je bent helemaal thuis in de sociale en digitale media. 

Je vindt het fijn om in een dynamische omgeving te werken en stapt makkelijk 

op mensen af om informatie te krijgen. 

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent zelfstandig, 

creatief, nieuwsgierig en resultaatgericht. 

Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 

Wij bieden 

Een meewerkstage voor minimaal vijf maanden op een professionele 

werkplek in een energieke, jonge en creatieve omgeving. Je krijgt de 

mogelijkheid om werkervaringen op te doen op het gebied van online 

marketing, zowel onder begeleiding als zelfstandig. 

We bieden een stagevergoeding van € 300,- (bruto) per maand. 

 

Sollicitatie / informatie 

Denk jij dat deze stage echt voor jou is, stuur dan je sollicitatiebrief en cv naar 

Hiemke van den Boer of Marleen Leroy o.v.v. stage online marketing, naar 

h.vandenboer@koncon.nl. Voor meer informatie over de stage kun je ook 

contact opnemen via 06-86 82 6000. 
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