
 

	
Stagiair(e) Social Media & Marketing 

Jaarlijks krijgen wereldwijd meer dan 400.000 kinderen kanker. Ruim 90% van 
hen leeft in arme landen. Daar is de kans op genezing minder dan 10%, terwijl 
die in rijke landen 80% is. Stichting World Child Cancer (www.worldchildcancer.nl) 
wil dat geen enkel kind meer zal overlijden aan kanker, waar ook ter wereld, 
daarbij strevend naar een optimale kwaliteit van leven. Samen met de World 
Health Organization (WHO) en andere partnerorganisaties streven wij naar een 
belangrijk doel: het verhogen van de genezingskans van de zes geneesbare 
vormen van kinderkanker van 10% naar 60%, voor 2030. Wil jij hier je steentje 
aan bijdragen? 

Functie en team  

World Child Cancer is een kleine organisatie met ambitieuze groeidoelstellingen. 
Op dit moment bestaat het team uit een directeur en twee fondsenwervers. Er is 
een nauwe samenwerking met het Outreach team van het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie, o.a. met kinderoncologen, arts-onderzoekers, 
verpleegkundigen en een researchcoördinator. 

Als stagiair(e) social media/marketing ben je verantwoordelijk voor het volledig 
inrichten en beheren van de website en social mediakanalen. World Child Cancer 
zit op dit gebied nog in de startfase en kan daarbij jouw hulp en inzichten goed 
gebruiken. Tijdens je stage krijg je dan ook veel ruimte om je creativiteit los te 
laten en een eigen invulling te geven aan je werkzaamheden. Aan het eind van je 
stageperiode heb je een goed beeld gekregen van hoe het is om hét 
aanspreekpunt te zijn voor de socials en heb je kennis opgedaan in het werkveld 
van kinderoncologie.   

 

 



Inhoud van de functie 

• Content bedenken voor de social media-accounts die aantrekkelijk is voor 
onze doelgroep(en). Bv. voor Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, 
YouTube, podcasts; 

• Het opstellen van een social mediastrategie; 
• Het opstellen van een contentkalender; 
• Het monitoren van de social media-accounts; 
• Contact onderhouden met je counterparts van World Child Cancer 

UK/USA; 
• Het opstellen van de externe nieuwsbrief; 
• Schakelen met extern marketing/communicatiebureau over vormgeving; 
• Ontwerpen van marketingproducten, zoals een flyer, banner etc.; 
• Het verstrekken van promotiemateriaal aan particulieren en bedrijven; 
• Ruimte voor een studieopdracht of andere eigen invulling van de stage 

Jouw profiel 

• Je volgt bij voorkeur een HBO-opleiding in de richting van Marketing, 
Communicatie, Journalistiek, Media of een soortgelijke opleiding 

• Je bent beschikbaar vanaf november 2022  
• Je bent creatief en weet van aanpakken 
• Je hebt een grote interesse in social media en je schrijft gemakkelijk 
• Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands en bij voorkeur ook Engels 
• Overweg kunnen met designprogramma’s is een pré 

Wat kan World Child Cancer NL bieden ? 

Een uitdagende stage voor 32-36 uur in de week met veel vrijheid voor eigen 
invulling van je werkzaamheden. In het team heerst er een informele en 
positieve werksfeer. Doordat je nauw samenwerkt met de twee fondsenwervers, 
ontwikkel je jezelf niet alleen op marketinggebied, maar ook op 
fondsenwervingsvlak, mooi meegenomen dus! Verder is er de flexibiliteit om 
zowel vanuit huis, als vanuit kantoor te werken.  

Interesse?  

Voor meer informatie kun je terecht bij Team World Child Cancer NL. 

Stuur per email je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie naar 
info@worldchildcancer.nl  

Reageren kan t/m 31 oktober 2022.  


