
Stage lopen bij de afdeling Marketing van CliniClowns! 

“Je voelt je eigenlijk geen stagiair, maar je voelt je al heel snel een 

‘medewerker’!” 

“Bij het vinden van een stage vind ik het erg belangrijk om een leuke tijd te hebben en tegelijkertijd veel 
te leren. Bij CliniClowns is dit zeker gelukt! Bij CliniClowns doe je niet de boodschappen of ben je de 
bediende. Je voelt je eigenlijk geen stagiair, maar je voelt je al heel snel een ‘medewerker’! Daarnaast 
heb ik een onderzoek gedaan waar mijn collega’s oprecht geïnteresseerd in waren. Ze waren dan ook 
erg behulpzaam.” Tessa, stagiaire in 2018 
 
Wat doet CliniClowns? 
CliniClowns zet zich in voor zieke en gehandicapte kinderen én mensen met dementie. Door echt 
contact te maken en hun verbeeldingskracht in te zetten zorgen de CliniClowns voor waardevolle 
geluksmomenten. Een ontmoeting met een CliniClown heeft effect: kinderen ervaren bijvoorbeeld 
minder stress en angst en mensen met dementie voelen zich er weer toe doen.  
 
Marketing 
De unit Fondsenwerving van de afdeling Marketing is verantwoordelijk voor fondsenwerving in 
zowel de particuliere als zakelijke markt. De Fondsenwervers voor de zakelijke markt & acties 
houden zich bezig met fondsenwervende activiteiten gericht op het bedrijfsleven, evenementen en 
het stimuleren van acties.  
 

 
 
“Elke dag is anders!” Noémie, 2017 
 

 

 
Wat ga je tijdens je stage doen?  
Je hebt dagelijks persoonlijk contact met actievoerders zoals scholen en bedrijven en ambassadeurs 
van CliniClowns. Jij begeleidt de actievoerder bij alles wat er rondom de actie komt kijken. Ook vind 
je het leuk om mensen op kantoor te ontvangen voor bijvoorbeeld een rondleiding of de 
overhandiging van een cheque. Je maakt onderdeel uit van een gezellig team waar je de vrijheid 
krijgt om zelf beslissingen te nemen.  
 
Wij bieden 
Een uitdagende stageplek per juni of september 2018 in een team van enthousiaste collega’s op ons 
kantoor op tien minuten loopafstand van station Amersfoort. Je studeert een relevante studie zoals 
Marketing, Communicatie of Bedrijfskunde op HBO- niveau en je bent minstens vijf maanden 
beschikbaar voor minimaal vier dagen per week. De stagevergoeding is € 250,00 bruto per maand bij 
vijf dagen stage per week. De exacte duur en aanvangsdatum van de stage zullen in overleg worden 
vastgesteld.  
 
Interesse?  
Stuur dan jouw motivatiebrief met CV per e-mail naar sollicitatie@cliniclowns.nl ter attentie van 
Annette Vonk, HR adviseur. Graag ontvangen wij je sollicitatie zo spoedig mogelijk. Heb je nog 
vragen of wil je meer informatie? Ga naar www.cliniclowns.nl of neem contact op met Jenny via 06 
106 241 89 of lees hier het verhaal van de vorige stagiaires.  
 

“Het was een motiverende en inspirerende stage die ik zeker iedereen zal aanraden!” 
Tessa, stagiaire in 2018 

http://www.cliniclowns.nl/

