
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk: het zal lastig zijn om een mooiere plek te vinden om je 

stageperiode door te brengen. De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) is op zoek naar een 

creatieve 

  

Stagiair Communicatie/Marketing 

 

Wie zijn wij? 
Kinderdijk is een icoon. Jaarlijks reizen honderdduizenden mensen vanuit alle uithoeken naar dat 

kleine Alblasserwaardse dorpje. Nergens in de wereld staan zoveel molens bij elkaar als in Kinderdijk. 

Het gebied staat sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het beheer van en de educatie 

over het molengebied is in handen van de SWEK. Bij de stichting zijn inmiddels een kleine vijftig 

werknemers (full- en parttime) in dienst. Ook zijn er ruim 200 vrijwilligers (gidsen, schippers, 

gastheren/vrouwen, klussers) voor de SWEK werkzaam. Onze hoofdtaak is de 19 molens en het 

gebied onderhouden, zodat ook komende generaties van dit unieke stukje Nederland kunnen 

genieten. 

Wat ga je doen? 

Als stagiair op de afdelingen communicatie en marketing, bij ons op veel terreinen nauw verweven, 

ga je diverse werkzaamheden verrichten: 

• Content maken voor de website, sociale media, nieuwsbrieven en advertentiepagina’s. 

• Van a tot z begeleiden van cameraploegen, bloggers en vloggers uit binnen- en buitenland. 

• Opmaken van de maandelijkse interne en externe nieuwsbrief. 

• Bijdrage leveren aan de interne communicatie. 

• Ondersteunen bij marketingactiviteiten. 

Wat verwachten we van jou? 

• Je volgt een HBO-studie in de richting communicatie/marketing. 

• Je spreekt en schrijft (ook) goed Engels. 

• Je bent leergierig en houdt van aanpakken. 

• Bekend zijn met Photoshop, InDesign en Illustrator is een pré. 

 

 



 

 

 

 

 

Wat bieden we jou? 

Een unieke stageplek op één van de mooiste plekken van Nederland. In Kinderdijk trekt in de 

zomerperiode letterlijk heel de wereld aan je voorbij. Je krijgt bij ons de kans om in korte tijd veel 

verschillende werkzaamheden te verrichten en je te ontwikkelen. Het creëren van content, op een 

journalistieke wijze, is een belangrijk onderdeel. 2019 is voor Kinderdijk een bijzonder jaar. In het 

Werelderfgoed wordt momenteel volop gebouwd om ons klaar te maken voor de toekomst. Genoeg 

te vertellen dus! 

Je bent onderdeel van het team Marketing & Communicatie. Stages van minimaal drie maanden 

hebben onze sterke voorkeur. Je maakt werkweken van 40 uur. In principe werk je doordeweeks en 

overdag, zo af en toe ook in de avonduren en het weekend. We betalen een stagevergoeding.  

Solliciteren 

Nieuwsgierig? Aarzel niet en neem contact op met communicatieadviseur Jan-Dirk Verheij: 

jandirkverheij@molenskinderdijk.nl. We ontvangen graag je CV. Bellen kan naar 078-3036207.  
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