
 

 
 
 
 
 
 

 
Stageplaats 

Online marketing/communicatie - EvR-groep  

 
Functie Marketing/Communicatie/New business medewerker 
Opleidingsniveau HBO Associate Degree, HBO-Bachelor, HBO-Master, WO-Bachelor, WO-

Master 
Locatie Den Haag 
Uren per week 32-40 
Beschikbaarheid Januari/Februari 2022 (overwegend 20-24 weken), Augustus/September 2022 

(overwegend 20-24 weken),  
Stageduur 3 – 7 maanden 
Stagesoorten Meewerkstage 
Stagevergoeding € 450 

 
De afdeling Marketing & Business Development van de EvR-groep in Den Haag, is op zoek naar een 
proactieve student HBO Communicatie, HBO Commerciële Economie, HBO Creative Marketing of een 
vergelijkbare studie! 
 
Als stagiair werk je onder leiding van een Marketing Communicatie Manager en/of New Business 
Developer aan verschillende marketing- en of communicatie-projecten om de EvR-groep verder te 
helpen groeien. Binnen deze stage kun je verschillende richtingen, afhankelijk van je interesses en 
kwaliteiten, op. Zo kun je de kant van content creator op, maar ook bredere marketingondersteuning of 
new business ondersteuning. 
 
Onder de EvR-groep zijn diverse labels actief waaronder Verzekering.nl. Met deze verschillende labels 
bedienen wij klanten zowel online als offline. Investeren in technologische en organisatorische 
oplossingen vormen belangrijke speerpunten voor de EvR-groep. Dit doen wij onder meer door het 
ontwikkelen van een klantportaal en een speciale EvR app. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Werkzaamheden 
Afhankelijk van je rol binnen een stage bij de EvR-groep kunnen je werkzaamheden bestaan uit een of 
meer van de volgende activiteiten: 

• SEO vriendelijke content creatie voor onze websites. Wij bieden hier uiteraard een SEO-training 
bij aan en snappen dat je (nog) geen kennis van verzekeringen hebt. Ook daar gaan we je bij 
helpen. Het hebben van feeling met het schrijven van teksten een pluspunt. 

• Meewerken aan marketingprojecten voor de EvR-groep. 
• Werken met ons CMS voor plaatsing & redactie van content op websites van de EvR-groep 

waaronder Verzekering.nl. 
• Onder leiding van onze new business developer draai je een eigen project gericht op het creëren 

van new business voor de EvR-groep. 
• (Data)onderzoek: markten, onderwerpen, doelgroepen, etc. 

 

Gewenst profiel 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Ervaring met het schrijven van teksten (voor het web) is een pré 
• Vaardig in het herschrijven van teksten 
• Analytisch sterk 
• Werken met grafische programmatuur (Adobe) is een pré 

 

Wat kunnen wij jou bieden? 
• Een informele werksfeer. 
• Een leuke en uitdagende stage in een organisatie die groeit. 
• Wij bieden iedere stageperiode 2 tot 4 studenten van verschillende opleidingen een stageplek. 

Ondanks dat iedere stagiair eigen werkzaamheden heeft, kun je ook met elkaar samenwerken 
en van elkaar leren. 

 
Geïnteresseerd? 
Wil je meer weten over deze functie en de mogelijkheden neem dan contact op met Martin Dekker 
(New Business Developer) of Pim van der Arend (Marketing Communicatie Manager) via 070-3 105 105. 
Voor interesse zien wij je CV en je motivatie graag tegemoet per mail: mdekker@evr.nl of 
pvdarend@evr.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs. 


