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Stagiair(e) marketing & communicatie 
 
Stichting Beeldverhaal Nederland is op zoek naar een stagiair(e) marketing & communicatie voor 
het festival Stripdagen Haarlem gedurende de periode medio februari tot in ieder geval 7 juni 
2020, circa 24 tot 32 uur per week. 
 
Stripdagen Haarlem 
Dit 10-daagse festival vindt plaats van 29 mei t/m 7 juni 2020 in de binnenstad van Haarlem. Aan 
het festival doen zo’n 40 locaties mee, die ruimte bieden aan tentoonstellingen, lezingen, 
workshops, masterclasses en film-, theater- en muziekvoorstellingen. Daarnaast is er in het eerste 
weekend een grote binnen- en buitenbeurs, waar stripliefhebbers hun hart op kunnen halen. Ook 
richt Stripdagen Haarlem een eigen pop up store in, waar een breed aanbod aan str ips te verkrijgen 
is, maar die ook als spil van het festival dienstdoet als informatiecentrum en waar mogelijk 
programmaonderdelen als kleine lezingen, signeersessies of andere activiteiten kunnen 
plaatsvinden.  
Elke editie wordt er een tekenaar uitgenodigd om een huisstijl te ontwikkelen binnen het thema. 
Voor 2020 is het thema ‘Wereldbouwers’. 
 
Organisatie 
Stichting Beeldverhaal Nederland is een kleine organisatie, die in de loop van de tijd steeds verder 
uitgroeit, naarmate het festival dichterbij komt. De stichting wordt aangestuurd door een bestuur 
(4 leden). De werkzaamheden worden uitgevoerd door de artistiek directeur en de zakelijk 
directeur, aangevuld met een team dat zich bezighoudt met de beurs en overige randactiviteiten. 
 
Functie 
Stichting Beeldverhaal Nederland is op zoek naar een stagiair(e) marketing & communicatie , die 
er niet bang voor is om zelfstandig taken op zich te nemen. Je legt direct verantwoording af aan 
de zakelijk directeur. Je gaat meehelpen aan de promotie van het festival in de breedste zin van 
het woord, daarbij uitvoering geven aan het aanwezige marketingplan. Input en aanpassing op het 
marketingplan is mogelijk en wordt op prijs gesteld. Er zijn diverse taken die onder jouw supervisie 
kunnen vallen, denk hierbij aan: 

- Content creëren voor social media; 
- Bijhouden van de website, content verzamelen, controleren, redigeren en creëren;  
- Nieuwsbrieven maken; 
- Database opstellen en uitwerken; 
- Uitvoering geven aan overige marketingactiviteiten; 
- Bijhouden van statistieken voor verantwoording achteraf; 
- Alle overige in het traject opkomende activiteiten; 
- Beschikbaarheid tijdens het evenement (29 mei t/m 7 juni 2020). 
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Wij zoeken 
Iemand die affiniteit heeft met strips en het beeldverhaal in de breedste zin van het woord. 
Stripdagen Haarlem bestaat uit een klein team met bevlogen mensen die intensief samenwerken. 
Een flexibele, proactieve en zelfstandige houding is daarbij van groot belang. Je krijgt veel vrijheid 
om deze functie naar eigen inzicht in te vullen.   
Je hebt goede contactuele eigenschappen, je communicatieve en schriftelijke vaardigheden zijn 
goed. Je bent ambitieus en niet voor één gat te vangen, wilt zoveel mogelijk leren en hebt zin om 
je armen uit de mouwen te steken. Je ziet niet op tegen werken in een klein team en bent bereid 
om tijdens het evenement je eigen taken en eventueel andere taken op je te nemen, binnen het 
festivalteam. Je functioneert op Hbo-niveau en beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal in 
woord en schrift. Je bent woonachtig in Haarlem of directe omgeving. 
 
Wij bieden 
Een fijne werk- en ervaringsplek binnen een klein team, waar veel ruimte is om zelfstandig te 
werken en creëren. Een inkijk in de organisatie van een veelzijdig en complex festival als 
Stripdagen Haarlem, waaraan je via je takenpakket een positieve bijdrage aan levert.  
Een stagevergoeding van € 300,-- per maand. 
 
Reageren? 
Stuur je reactie naar: informatie@stichtingbeeldverhaal.nl. 
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