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Vacature Marketing & Communicatie Stagiair 
(HBO) 

 
Functieomschrijving 
 

Ben jij geïnteresseerd in de evenementen branche en heb je altijd al eens willen meemaken hoe het er 
achter de schermen aan toe gaat, én ga je een uitdaging niet uit de weg? Doe je een relevante HBO 
studie in de richting van communicatie/ marketing? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Audivio B.V. is een bedrijf dat techniek levert voor evenementen en bijeenkomsten, en werd 
aanvankelijk hard geraakt door de Corona pandemie. Door snel te schakelen en in te spelen op een snel 
gewijzigde vraag hebben we de crisis goed doorstaan, door o.a. een nieuw label op te richten: Studio 
Audivio, en onze dienstverlening voorlopig aan te passen naar livestreaming ondersteuning. De “oude” 
dienstverlening gaat weer terugkomen, wat mooie kansen biedt. Om nog beter onze dienstverlening aan 
te kunnen bieden zoeken we een Marketing Communicatie stagiair. 

Werkzaamheden 

 Marketingplannen opstellen voor de verschillende labels 
 Beheren social media kanalen 
 Implementeren nieuwsbrieven en coördineren van content 
 Ondersteuning bij het genereren van new business 
 Ook denk je mee op het gebied van sales- en marketingcampagnes, en fungeer je als 

sparringpartner voor de eigenaar 

Gewenst profiel 

 Je hebt een grote passie voor internet en online marketing 
 Je bent communicatief vaardig 
 Je bent commercieel ingesteld, ziet en initieert nieuwe ideeën 
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
 Je bent doelgericht en houdt van samenwerken 
 Je hebt een positieve instelling, leert graag en snel 
 Je bent 5 dagen per week beschikbaar voor een periode van minimaal 3 maanden 
 Je bent een teamplayer bent die ook goed zelfstandig kan werken 

Wat wij jou kunnen bieden 
 

 Werken in een gezellig team met een informele werksfeer 
 Veel afwisseling, geen dag is hetzelfde 
 Leerkansen en de mogelijkheid om te kunnen “ondernemen binnen de onderneming” 
 Ruime mate van zelfstandigheid 



 

 
 

 Een passende stagevergoeding 
 
Bedrijfsprofiel 
 
Wij zijn (of waren voor Corona😉) een sterk groeiend audiovisueel bedrijf dat voor veel verschillende 
klanten werkt, zoals bekende  automerken als Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti en voor 
entertainmentbands zoals Sonny’s Inc. en vele andere bedrijven. De omvang van onze projecten? 15 tot 
50.000 man! 
We hebben een klein gezellig team en hebben allemaal passie voor hetgeen dat we doen: Mooie 
producties verzorgen tot in detail! 
Is je interesse gewerkt? Neem dan contact op met Edan van der Meer, via edan@audivio.nl. Nog twijfels 
vooraf of het wat voor je is, bel dan met Edan op 06-18501950. 
 
 
 


