
Enthousiaste stagiair(e) communicatie/marketing bij Het Laatste Tafeltje 

Ben je op zoek naar een leuke meeloopstage in de richting van communicatie en marketing? Het Laatste 

Tafeltje is op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige student die een bijdrage levert aan het succes van 

Het Laatste Tafeltje 

 

Tijdens je stage schrijf je aanbiedingsteksten voor op de website, sociale media en de nieuwsbrieven. Je denkt 

mee over promotiemogelijkheden en draagt nieuwe ideeën aan. Je onderhoudt contact met zowel de klant als 

de restaurateur. 

Naast een uniek platform voor last minute aanbiedingen, is Het Laatste Tafeltje ook een plek waar je maximaal 

kan profiteren van hoge kortingen zonder dat je inlevert op kwaliteit of service. Het aanbod bestaat altijd 

uit leuke deals, zoals kortingen op een driegangenmenu, een high tea of een leuke lunch. 

 

Tijdens je stage help je mee met uiteenlopende werkzaamheden zoals: 

 Aanbiedingsteksten schrijven 

 Bedenken en uitwerken van online en offline marketingactiviteiten en de pr hiervan 

 Ontwikkelen en verzenden van nieuwsbrieven 

 Contentbeheer sociale media kanalen 

 Beantwoorden van vragen die binnenkomen per mail en telefoon 

 Overige ondersteunende werkzaamheden 

 Specifieke opdracht is mogelijk over een onderwerp in overleg 

 

We zoeken iemand die: 

 Een HBO opleiding volgt in de richting van marketing/communicatie 

 Creatief, klantgericht en oplossingsgericht is 

 Een goede beheersing van de Nederlandse taal heeft 

 Het leuk vindt om teksten te schrijven 

 Graag de handen uit de mouwen steekt  

 Sterk in zijn/haar schoenen staat 

 Ervaring heeft met wordpress (pré) 

 In de omgeving van Groningen woont 

 4 à 5 dagen per week beschikbaar is 

 

We bieden jou: 

 Een meeloopstage met ruimte voor eigen inbreng voor 32-40 per week 

 De kans om veel te leren op het gebied van communicatie en marketing 

 Werken in een jong en gezellig team in de binnenstad van Groningen 

 Stagevergoeding in overleg 

 

Pas jij bij Het Laatste Tafeltje? Dan horen we graag van jou! Stuur je motivatie en cv naar 

janine@hetlaatstetafeltje.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Janine Kruisinga via 0502111686.  

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