
 
 

vacature 
MEEWERKSTAGE MARKETING & COMMUNICATIE (HBO+), 38 UUR, UTRECHT. 

 
Liefde voor online marketing, hartstocht voor creativiteit en een zwak voor de 

hospitalitybranche! 
 
 
The Attention Group zoekt jou!  
The Attention Group is een jong en groeiend bedrijf en exploiteert drie prachtige monumentale 

evenementenlocaties; Muntgebouw Utrecht, Mariënhof Amersfoort en Landgoed Brakkesteyn in 

Nijmegen.  

 

A day at work 

Misschien cliché, maar op onze marketingafdeling is geen dag hetzelfde! Je gaat ons helpen 

bij het beheer van onze social media kanalen, het promoten van onze blogs en artikelen en 

het uitzetten van campagnes. Daarnaast help je met het creëren, verwerken en 

implementeren van content. Denk hierbij aan het maken van foto’s en promotievideo’s die 

moeten worden geëdit en die je vervolgens terugziet op onze kanalen.  

 

Hier ga jij ons bij helpen: 

★ Schrijven en versturen van persberichten, nieuwsberichten en nieuwsbrieven 

★ Contentcreatie met foto’s en video’s (voor promotionele doeleinden) 

★ Video’s editen 

★ Inzetten social media voor de locaties 

★ Helpen met het vergroten van ons bereik op social media 

★ Teksten schrijven voor op onze websites 

★ Ondersteuning bij diverse projecten  

★ Helpen bij het maken van communicatiemateriaal als folders, flyers, menukaarten, etc.  

★ Beheren van de beeld-database  

★ Kennis van Adobe is een pré 

 

Wie ben jij? 

Wij verwachten dat je een enthousiast en leergierig teamlid bent die wel van aanpakken 

weet! Je bent een echte doorzetter, zelfstandig, creatief en hebt affiniteit en ervaring met 

het schrijven van teksten en social media. Daarnaast beschik je over goede MS Office 

vaardigheden en kun je werken met Adobe Photoshop en Indesign. Je beheerst de 

Nederlandse en Engelse taal. 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden je een afwisselende en uitdagende stage bij een groeiend en ambitieus bedrijf 

met een jong team in het Muntgebouw Utrecht. Een omgeving waar eigen initiatief en 

inbreng wordt gewaardeerd en aangemoedigd. Wij bieden een marktconforme 

stagevergoeding én niet geheel onbelangrijk, lekkere koffie! 

 

Ben jij na het lezen van bovenstaande enthousiast geworden en wil jij ervaring opdoen op 

onze gezellige marketingafdeling?  Stuur dan je CV met motivatie naar 

personeelszaken@theattentiongroup.nl t.a.v. Bente van Meene. 

 

mailto:personeelszaken@theattentiongroup.nl

