
  

Stage Marketing & Sales 
 

Ben je op zoek naar een afwisselende meewerkstage marketing & sales? Lijkt het 
je een uitdaging om bij te dragen aan de groei van ons bedrijf? En ben je voor 

minimaal 4 maanden beschikbaar? Dan leren we je graag kennen! 

 
Over ons 
Grand café Plein 7 is sinds 2015 gevestigd midden in het centrum van Woerden. In 
ons schitterende monumentale pand kan iedereen de hele dag door terecht om 
elkaar te ontmoeten in een gezellige en ongedwongen sfeer. In onze sfeervolle 
privé ruimtes en zalen verzorgen we daarnaast dagelijks vergaderingen, borrels, 
privé diners, bruiloften en feesten.  

 
Wat ga je doen? 

• Je ondersteunt de ontwikkeling van arrangementen, acties en 
evenementen en geeft mede uitvoering aan de presentatie & organisatie 
daarvan; 

• Je verwerkt aanvragen en reserveringen voor onze zalen en het Grand 
café; per e-mail, telefonisch en in persoonlijke gesprekken met gasten; 

• Je werkt mee aan voorstellen voor onze klanten; 

• Je verzorgt content voor onze social media kanalen, de website en andere 
platforms; 

• Je werkt mee aan het verbeteren van de vindbaarheid van onze website 
en social media kanalen. 

 
Wat we zoeken?  

• MBO of HBO student in richting Marketing, Communicatie en/of Sales;  

• Je bent een enthousiaste & creatieve teamplayer die graag wil meewerken 
in een jong en groeiend bedrijf; 

• Je hebt ervaring met websites en social media; 

• Je kunt heel zelfstandig werken en bent proactief; 

• Je hebt affiniteit met horeca/evenementen;   

• Goede beheersing van de Nederlandse taal; 
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Wat wij bieden? 

• Een plek om te leren binnen een jonge en groeiende organisatie; 

• Enthousiast team van collega’s; 

• Een sfeervolle werkplek; 

• Veel vrijheid om eigen invulling te geven aan je stage en eventueel 
afstudeeronderzoek 

 
Interesse? 
Stuur je CV inclusief motivatie dan vandaag nog naar info@plein7woerden.nl t.a.v. 
Maritsa Venhof. Voor meer informatie of vragen over de functie kun je contact 
opnemen met Judy Baauw of Maritsa Venhof via 0348-508912. 
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