
 

ONLINE MARKETING & COMMUNICATIE STAGIARE 

 

 

 

● Den Haag ● ±32 uur per week ● stagiaire met implementatie kracht 
 

Wie zoeken wij? 
Wij, Task Force Health Care, zijn trots op de content die wij maken en presenteren deze graag aan ons publiek. 
Dat doen we al, maar we geloven dat het nog beter kan! Daarom zoeken wij een communicatie held(in) die ons 
daarbij gaat helpen. Je gaat aan de slag met de doorontwikkeling van onze social media kanalen LinkedIn, Twitter, 
nieuwsbrieven en direct mailing. D.m.v. het slim presenteren & positioneren van de sectorkennis die jouw 
collega’s bezitten, zorg jij ervoor dat wij als organisatie onze doelgroep beter aanspreken en onze kanalen gaan 
groeien! 
 

✓ Uitvoeren van contentstrategie en bijbehorende contentkalender 
✓ Creëren van blogs, artikelen en nieuwsbrieven (online) i.s.m. tekstschrijver 
✓ Creëren van flyers of brochures  
✓ Verzamelen en (laten) produceren van beeldmateriaal 
✓ Zorgen dat online uitingen zoekmachine-geoptimaliseerd zijn 
✓ Monitoren en analyseren van de verspreide content 
✓ Beheren van content op website(s) en social mediakanalen (LinkedIn & Twitter) 

 

Onze Eisen & Wensen 
 

✓ Wij zijn op zoek naar een HBO student in de richting communicatie  
(bijv. Marketing, Intl. communicatie management, Multimedia, PR, Media, etc.) 

✓ ±32 uur p/w (en bij voorkeur per direct beschikbaar) 
✓ Jij denkt graag mee over de strategie en komt met frisse, nieuwe ideeën 
✓ Jij bezit een ‘getting-things-done’ mentaliteit 
✓ Jij bent op de hoogte van nieuwe social media trends 
✓ Jij bent creatief en kunt je inleven in verschillende doelgroepen 
✓ Jij bent een teamspeler die in staat is zelfstandig projecten uit te voeren 
✓ Jij spreekt vloeiend en schrijft foutloos Nederlands en Engels 

 

Wat bieden wij? 
Een marktconform stage vergoeding, goede secundaire voorwaarden en een goed bereikbare en moderne 
werkplek in een dynamische omgeving. Jij werkt samen met 12 collega’s. De sfeer is open en informeel, de 
collegialiteit groot. Wij kunnen goed omgaan met deadlines en zijn gewend aan flexibiliteit in ons werk, zowel 
qua planning als inhoudelijk. Naast deze flexibele en dynamische werkcultuur krijg jij toegang tot een groot 
(internationaal) netwerk van bedrijven, organisaties en (overheids)instellingen. 
 

Wie zijn wij? 
Task Force Health Care (TFHC) is hét publiek-private platform van en voor de Nederlandse, internationaal 
georiënteerde, Life Sciences & Health (LSH) sector. Ons doel is in Nederland alle partijen binnen de LSH sector te 
verbinden en krachten te bundelen om vervolgens de Nederlandse zichtbaarheid en betrokkenheid te vergroten 
bij wereldwijde uitdagingen in de gezondheidszorg. Daarmee linken wij de Nederlandse “Smart Solutions” aan 
internationale “Shared Challenges”. Dit doen wij door ondersteuning te bieden tijdens het proces van 
internationalisering voor de Nederlandse LSH organisatie. Daarnaast stimuleren wij kennisdeling en de  
ontwikkeling van verschillende collectieve activiteiten. Zoals het organiseren van handelsmissies (inkomend en 
uitgaand), NL Health~Holland paviljoenen op medische beurzen, workshops en seminars in Nederland en 
daarbuiten. Kortom, wat doen wij? “We improve healthcare together by connecting the right people!’’ 
 

Enthousiast? 
Stuur dan jouw motivatie (incl. CV) naar Chantal Jansen: hr@tfhc.nl 
Mocht je nog vragen hebben of een toelichting wensen, mail dan gerust. 
 

Prinses Margrietplantsoen 81 
2595 BR, WTC Den Haag 

Telefoon: (070) 21 99 000 
Internet: www.tfhc.nl 
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