
VACATURE | Marketing en Communicatie stage bij Canvas Rotterdam 
 

Wie zijn wij en wat doen we?  

Canvas Rotterdam is het atelier voor persoonlijke ontwikkeling & groei in het centrum van Rotterdam. Op deze 

locatie zijn zes ruimtes beschikbaar voor coaching, trainingen, workshops en andere evenementen met de 

professionaliteit van een kantoor, de veiligheid en gezelligheid van een huiskamer.  

 

Wat kun jij voor ons betekenen?  

Canvas groeit! En daarom kunnen we jouw hulp goed gebruiken. We zijn nu met een team van drie personen en 

we zijn op zoek naar een creatieve aanpakker die ons ondersteunt met het schrijven van teksten, het bijhouden 

van de website, het uitrollen van de nieuwsbrief en nog veel meer. Samen hebben we als doel om op een nog 

effectievere manier potentiële klanten te bereiken.  

 

Wat we je kunnen vragen: 

● Zou jij de communicatie voor het event van de Hogeschool op je willen nemen? 

● Wil je meedenken over een leuke weggever voor onze klanten? 

● Kan je visuals maken in Canva voor de social media van Canvas Rotterdam en van Iris? 

● Oh no, de havermelk is op, wil jij even een sprintje trekken? 

● Wat zijn de leukste manieren om onze dienstverlening te verbeteren? 

 

Wij worden heel blij als jij: 

● Nog net ff dat ene stoeltje rechtzet voordat je de deur opent voor de groep van die middag 

● Je uit jezelf passende quotes hebt verzameld voor op Instagram 

● Je ons kunt bijleren over jouw expertisegebied 

● Je net zo thuis voelt bij Canvas als wij! 

 

Wat wij bieden 

● Veel ruimte voor jouw eigen initiatieven om Canvas Rotterdam naar een hoger level te tillen;  

● Een fijne huiselijke werkplek met onbeperkt heerlijke koffie (écht!) en verse thee; 

● Een klein, maar fijn team. Bestaande uit Iris (Founder), Anke (Office Manager) en Dewi (Partnerships & 

Programmering). Van ieder van ons kun je een heleboel leren; 

● Begeleiding van Iris, ze is ervaren in het begeleiden van studenten.  

 

Wat wij vragen  

● Je volgt een hbo-opleiding in de richting van bedrijfskunde, communicatie en/of media;  

● Je hebt gevoel voor beeld en copywriting; 

● Kennis van Adobe-programma’s en/of Canva is een pré; 

● Je hebt affiniteit met ondernemerschap; 

● Je woont in of vlakbij Rotterdam; 

● Je bent fulltime beschikbaar vanaf februari 2020 (kan in overleg ook anders) 

 



Solliciteren  

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar Iris Kolthoff (werken@canvasrotterdam.nl) met daarin jouw cv, een 

korte motivatie waarin je onder andere vertelt wat jouw bevindingen zijn over de website / sociale media en wat jij 

zou doen om het te verbeteren. Wie weet verwelkomen we jou dan binnenkort als onze nieuwe collega! 

 


