
Vacature meewerkstage events & marketing  
Periode september 2020 t/m januari 2021 

MEEWERKSTAGE EVENTMANAGEMENT | SEPT 2020 
 
Wie? Stichting iTanks 
Wat? Meewerkstage Eventmanagement vanaf september 2020 t/m januari 2021. 
Waar? Tijdelijk thuis, hopelijk binnenkort weer op kantoor op RDM Rotterdam en events door heel 
Nederland. 
 
Wat is iTanks? 
iTanks is een netwerk- en innovatieplatform voor de haven gerelateerde industrie met zo’n 140 partners. 
Verbinden en vernieuwen staat centraal. Door middel van jaarlijks 65 events verbindt iTanks bedrijven, 
kennisinstituten en industrie-experts met elkaar en worden deze partijen geïntroduceerd met nieuwe 
technologie en de laatste innovaties van binnen en buiten de sector. Daarnaast wordt met van Innovation 
Support gekeken naar uitdagingen waar partners tegenaan lopen, om hier een innovatieve oplossing voor 
te vinden.  
 
Wat houdt de stage in? 
Je gaat 4 tot 5 dagen meewerken met het organiseren van de events. Daarnaast houd je je bezig met de 
marketing en communicatie rond het event. Aansluitend aan je studie krijg je eigen opdrachten om jezelf 
te ontwikkelen. Je stage sluit je af met het organiseren van een eigen event. Jij zorgt dat alles van A tot Z 
geregeld is. Bekijk hier wat een stage bij iTanks inhoudt. 
 
Industriële innovatie is wellicht nog een onbekende voor je, maar dit hoeft geen probleem te zijn om bij 
iTanks stage te lopen. Je leert gaandeweg meer over de industrie en alles waar wij ons mee bezig houden. 
Voorlopig organiseren we alleen online events totdat het fysiek weer mag.  
 
Wij bieden een stagevergoeding van €350,- bruto op basis van 5 werkdagen.  
 
Wat zijn de werkzaamheden? 

- Marketing: mailings opmaken en versturen, contact met partners en bezoekers van 
evenementen, website bijwerken, social media onderhouden (planning en uitvoering), 
nieuwsbrief opmaken en versturen. 

- Events: meewerken op de evenementen, organiseren van eigen event (eindproduct), contact met 
locatie en/of cateraar, regelen van evenement.  

 
Ervaring 
‘Dit is de ideale stage om werkervaring op te doen in events en de theorie die je op school geleerd hebt 
echt in de praktijk toe te passen. Ik voel me een volwaardig lid van het team!’  
 
- Lois Overkleeft (Derdejaars student Bedrijfskunde, stage sept 2019 t/m jan 2020) 
 
Eisen? 

- Hbo-opleiding in de richting marketing, communicatie, organisatie of events; 
- Harde werker met oog voor detail en professionele, flexibele houding; 
- 4- tot 5 werkdagen per week beschikbaar; 
- Gebruik van eigen laptop en mobiele telefoon; 
- Mogelijkheid om bij vroege events aanwezig te zijn (07.00 uur op locatie); 
- Rijbewijs en beschikking tot auto is een pré.  

 
Ben jij op zoek naar een gevarieerde stage, niet bang om iemand aan te spreken en initiatief te nemen, 
actief en een organisatieduizendpoot? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Reageer op de vacature door te mailen naar charlotte@itanks.eu met je CV en motivatie. 


