
 

Stagiair(e) Donkergroen creators – 
Marketing en Communicatie 
 
Volg jij een WO- of HBO opleiding richting marketing en communicatie, vind je het leuk om je 
creatieve blik los te laten op een evenement: fysiek, digitaal, hybride en in ieder geval corona proof? 
Denk en schrijf je graag mee aan diverse duurzame communicatietrajecten? Ben je beschikbaar voor 
een periode van minimaal 4 maanden? Ben jij een enthousiaste en creatieve stagiair(e) met een 
passie voor marketing en communicatie en affiniteit voor cultuur en duurzaamheid? 

Heb je tot nu toe alleen maar ja geknikt? Dan zoeken we jou! 

Over Donkergroen creators  
Wij zijn een jong bureau, gespecialiseerd in advies en communicatie van duurzame projecten voor 
klanten zoals provincie Zuid-Holland en de gemeente Wassenaar. Daarnaast organiseren we 
cultureel-maatschappelijke evenementen zoals de Museumnacht Den Haag, Bunkerdag en in 
verschillende steden Museumnacht Kids. 
 
Ons bureau is gevestigd in Den Haag en bestaat uit een team van drie enthousiaste communicatie- 
en evenementenspecialisten. Donkergroen creators is voortgekomen uit de afdeling special events 
van Winkelman en Van Hessen. Ruim 40 jaar was dit één van de grootste zelfstandige 
communicatieadviesbureaus in Nederland. 

Gedurende je stage kun je bij ons meewerken aan de tofste evenementen, zoals Museumnacht Den 
Haag (10.10.2020), Museumnacht Kids Utrecht (20.02.2021) en de Bunkerdag.  

Vind jij het leuk om: 

• Nieuwe creatieve concepten uit te werken?   
• Ons te ondersteunen op het gebied van marketing en communicatie? 
• Content te schrijven voor meerdere van onze social media accounts? 
• Een event te organiseren en daarbij contact te onderhouden met leveranciers? 
• Mee te helpen bij de uitvoering van de evenementen?  
• Mee te schrijven en organiseren bij onze duurzame communicatieprojecten? 
• De culturele sector te ontdekken? 
• Zelf verantwoordelijkheid te dragen? 
• Heel veel te leren tijdens je stage bij Donkergroen creators? 

Ben je enthousiast geworden en klaar om mee te draaien in een jong maar ervaren team? Mail je CV 
en motivatiebrief naar Romy Fortuin via romy@donkergroencreators.nl.  

*Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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