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Stagiaire
Marketing en Verkoop

De organisatie
Stichting Levenskunst is een organisatie door 
en voor mensen die te maken hebben (gehad) 
met dakloosheid, verslaving, psychosociale 
problematiek of handicap.

In de samenleving lopen wij regelmatig aan 
tegen muren van onwetendheid,  
vooroordelen en onbegrip.

Door middel van ontmoeting en theater willen 
wij positieve veranderingen teweeg brengen 
in ons eigen leven en in de samenleving.

Wat zoeken wij
We zoeken een stagiaire voor marketing en 
verkoop. We zijn op korte termijn op zoek 
naar een enthousiaste afstudeerder die 
bijdraagt aan de idealen en doelen van de 
stichting.

Taken bestaan o.a. uit:
 Marktanalyses, marktonderzoek;
 Opstellen van verkoopplannen;
 Verkopen en marketing producten en 

diensten;
 Adviseren/uitzoeken van vragen op het 

gebied van import en export; 
 Organiseren en bemensen van stands op 

beurzen;
 Overige taken uitvoeren op dit vakgebied.

Ons aanbod
 Bijdrage aan doelstellingen van de 

stichting en creëren leukere wereld; 
 Deel uitmaken van een enthousiast team 

in een (inter) nationale setting;
 Ruimte voor het uiten van jouw passie;
 Kunnen werken in je eigen tempo, op je 

eigen wijze, met jouw beschikbare tijd
 Mogelijkheden om jezelf verder te 

ontwikkelen op je vakgebied én veel er om 
heen (dat wat je niet leert op school :-);

 Mogelijkheid om veel backstage te komen 
op plekken en bij organisaties; 

 Stagevergoeding en eventueel percentueel 
deel over de omzet.

Tijdsinvestering
We verwachten dat er minimaal 12 uur per 
week besteedt wordt.  Is deze tijdsruimte er 
niet, dan is uit ervaring gebleken dat het geen 
zin heeft om met elkaar in zee te gaan. Voor 
stagiaires die hun stage of afstudeeropdracht 
bij de Stichting Levenskunst Apeldoorn willen 
vervullen is het uiteraard mogelijk om meer 
taken op te pakken en daardoor meer tijd,  
conform de studie-eisen, te kunnen besteden.

Interesse
Aanvullende informatie over vind je op 
www.levenskunstapeldoorn.nl/vacatures/. We 
geven graag mondeling aanvullende 
informatie over onze stageplaatsen. Je kan je 
CV met motivatiebrief sturen naar 
martine@levenskunstapeldoorn.nl met 
vermelding van je telefoonnummer, dan 
nemen we snel contact met je op. 
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