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Stageplek: communicatie en marketing  (HBO) 

Locatie: Amsterdam 

 

Wie ben jij? 

Wij zijn voor de versterking van ons team op zoek naar een stagiair communicatie en marketing.   

Ben jij creatief, hands-on en doelgericht en wil je bijdragen aan de verduurzaming van Neder-
land, dan ben je bij MSG aan het juiste adres.  Wij zijn een innovatief adviesbureau op het gebied 
van duurzaamheid. Ons werk bestaat onder andere uit het vertalen van complexe vraagstukken 
naar kraakheldere en vlijmscherp informatiemateriaal, zodat het begrijpelijk is voor iedereen. 
Dit doen we onder andere met onze Toolkit: Visie op Energie. Samen met partners en vormge-
vers ontwikkelen we heldere teksten, infographics, explainer video’s en schitterende dashboards 
voor bedrijven, overheden en brancheorganisaties.  

Wil jij ons helpen onze eigen communicatie- en marketingstrategie te updaten? En wil je organi-
saties helpen beter te communiceren, duurzamer te werken en presteren? Dan nodigen we je 
graag uit voor een gesprek. 

 

Wie zoeken wij? 

Je bent student communicatie HBO 

Je bent creatief met taal en beeld 

Je kunt onder begeleiding een communicatie en marketingplan schrijven 

Je vindt het leuk om stukken te schrijven voor breder publiek 

Je hebt interesse in duurzaamheid 

 

Wat bieden wij?  

Een stageplek en vergoeding  

Werk in een dynamische omgeving aan projecten die ertoe doen 

Prachtig kantoor in hartje Amsterdam  

Je levert een bijdrage aan een duurzame samenleving 

 

Wat ga je doen? 

Uitvoeren van een combinatie van sociaal en technisch onderzoek: 

• Ontwikkelen van een communicatie- en marketingstrategie voor MSG en de toolkit Visie 
op Energie 

• Social Media MSG en VOe opbouwen en bijhouden 
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• Je eigen plan om MSG naar the next level te brengen 
• Schrijven van nieuwsberichten & webteksten 

 
 

Wie is MSG?  

MSG is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het betrekken van stakeholders bij projecten 
op het gebied van energie en klimaat (participatie). Met een flexibel team brengen we diverse 
partijen samen en dragen we bij aan duurzame oplossingen. We werken voor bedrijven, bran-
cheorganisaties, de Rijksoverheid, gemeenten en energiebedrijven.  

Het organiseren, structuren en communiceren van de kennisbasis vormt een belangrijk onder-
deel van ons werk. We brengen experts en belanghebbenden bij elkaar om het probleem te 
doorgronden en gezamenlijk oplossingen te kunnen vinden. Daarna zorgen we dat de resultaten 
helder en aantrekkelijk vormgegeven kunnen worden gecommuniceerd. 

Op onze website msgstrategies.nl vind je meer informatie over onze werkwijze en voorbeelden 
van projecten. MSG zit op een prachtige plek midden in het centrum van Amsterdam.  

 

Ben je enthousiast? 

Stuur je brief met CV naar Mariken Betsema: vacatures@msgstrategies.nl 

 

 

 

 

	


