
 

 

STAGIAIR(E) MARKETING & COMMUNICATIE 

PARTTIME/FULLTIME 

 

In het kort: 

IBIS Tilburg is een veelzijdig hotel aan de rand van de stad waar onze gasten voor een 

scherpe prijs genieten van optimaal comfort. Mercure Hotel Tilburg Centrum is juist centraal 

gelegen in de stad. Met onze ruime en moderne hotelkamers garanderen we onze gasten 

een zorgeloos verblijf. In dit hotelpand is ook één van de culinaire aanvoerders van Tilburg 

gevestigd: Restaurant Taste!. Ook bij het inpandige Grand Café Puur is het elk moment 

genieten van eerlijke gerechten. Bovendien behoren CitySauna en Parkeergarage 

Heuvelpoort tot Mercure Hotel Tilburg Centrum. 

 

Wat ga je doen? 

 

Als stagiair(e) Marketing & Communicatie loop je stage op de afdeling marketing. 

Werkzaamheden die hierbij horen zijn onder andere het beheren van de social media 

kanalen, het uitwerken en uitvoeren van projecten op het gebied van online en offline 

communicatie, het maken en versturen van nieuwsbrieven en het opzetten van projecten om 

de zichtbaarheid te vergroten. Daarnaast hou je je bezig met een stuk fotografie en content 

creatie voor de websites en social media. Ten slotte zorg jij ervoor dat alle websites up-to-

date zijn én ga je actief aan de slag met het optimaliseren van de zichtbaarheid op Google.  

 

Jouw inzet, niveau, motivatie en initiatief bepalen wat je gaat leren en hoeveel 

verantwoordelijkheden jij krijgt! 

 

Jij: 

 

-       Volgt een opleiding in de richting Marketing & Communicatie (minimaal MBO niveau 4) 

-       Hebt een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

-       Bent spontaan, leergierig, creatief, enthousiast en flexibel 

-       Weet als geen ander hoe je mensen kunt triggeren met pakkende communicatie 

-       Kan zowel in teamverband als zelfstandig goed werken 

-       Bent punctueel en secuur: niets gaat zonder dubbel-check de deur uit 



 

 

-       Bent goed in schakelen en kan meerdere projecten tegelijk managen 

-       Woont in de omgeving van Tilburg 

-       Bent minimaal 5 maanden beschikbaar   

 

Wat bieden we? 

- Een afwisselende en uitdagende stageplaats met een maandelijkse stagevergoeding 

van €314,60 (MBO 4)/380,00 (HBO) en veel leuke extra’s 

- Een hecht, gezellig en jong team collega’s binnen een dynamische organisatie 

- Ruime opleidingsmogelijkheden en kansen om jouw talent verder uit te diepen zodat 

onze gasten nog meer kunnen genieten 

- Korting op slapen, eten en drinken in onze Accor Hotels wereldwijd en gratis 

parkeergelegenheid tijdens werktijd in Parkeergarage Heuvelpoort 

 

Solliciteer! 

Denk je: ‘Ja, ik ben de ideale man of vrouw voor deze toffe stage!’? We horen graag van je! 

Neem voor meer informatie contact met de receptie via 013-535 46 75 of mail je motivatie 

inclusief Curriculum Vitae aan personeelszaken@heuvelpoort.nl. 

 

mailto:personeelszaken@heuvelpoort.nl

