
 
 

Waarom stage lopen bij Rocks ’n Rivers? 

 

 

 

 

 

 

VACATURE MARKETING COMMUNICATIE STAGIAIR(E)  

Voor aankomend jaar zoeken wij een gedreven marketing & communicatie stagiair(e). 
 
Wie zijn wij?  
Rocks ‘n Rivers BV is de holding. In Nederland zijn we voornamelijk gericht op groeps- & 
bedrijfsevenementen, sportdagen en schoolkampen. Onder deze holding valt ook ‘Het Klim & 
Avonturenbos’, dit is een klimbos die zich voornamelijk richt op particulieren. Ook valt onder Rocks ’n 
Rivers een wintersport onderneming genaamd Snowbreaks. Vanuit dit label organiseren wij 
wintersportreizen voor scholen, bedrijven en gezinnen. Het geheel wordt compleet met het bedrijf 
Rocks ’n Rivers SPRL in de Belgische Ardennen. Daar exploiteren we sinds afgelopen jaar een 
avontuurlijke camping  (Domaine du Bocq) en beschikken wij over twee groepshuizen. Hier 
organiseren wij avontuurlijke groepsevenementen.  
 
Functieomschrijving 
Zoals je leest is er een breed aanbod en zijn er meer dan genoeg avontuurlijke activiteiten die veel 
aandacht verdienen van nieuwe potentiële klanten. Graag dagen wij jou uit om met een beperkt 
budget ervoor te zorgen dat wij goed te vinden zijn! 
 
Word jij hier enthousiast van? Heb jij de creativiteit om buiten de bestaande kaders te denken en 
houd je van snel schakelen? Dan zijn wij het juiste bedrijf voor jou! 
 
Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ben je onderdeel van een team met veel vrijheid voor 
nieuwe ideeën! Zit jij in je 3e of 4e jaar van je studie en kun je niet wachten om te laten zien wat je in 
huis hebt op marketinggebied? Laat dan deze kans niet lopen! 
 
Wij denken dat wij een mooie stageplaats aan kunnen bieden waarbij je veel zelfstandig te werk gaat 
en enorm veel vrijheid krijgt om de gehele marketing en communicatie naar een hoger niveau te 
tillen. 
 
Wij zoeken iemand die: 

• Je bent een 3e of 4e jaars HBO student in de studierichting: commerciële 
economie/marketing/communicatie of een vergelijkbare richting.  

• Je bent beschikbaar voor een stageperiode van minimaal 4 maanden.  

• Je kunt goed zelfstandig werken en bent niet bang om jouw eigen ideeën te delen.  

• Je bent proactief en steekt je enthousiasme voor Marketing & Communicatie niet onder 
stoelen of banken.  

• Goede beheersing van de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift.  

• Ervaring met social media-kanalen. 

    

Een avontuurlijke 

beleving in een 

persoonlijke sfeer 

Een leven lang 

buitenspelen 

 

Mensen en teams 

in beweging zetten 

Milieubewust en  

maatschappelijk 

betrokken 



 
 

 
Dit ga je doen als stagiair(e) Marketing & Communicatie 
Als stagiair(e) Marketing & Communicatie werk je mee aan de marketing van vier bedrijven en diens 
producten. Jouw taken variëren van contentproductie, online campagnes opstellen en uitvoeren en 
(uit)werken van meerdere websites en misschien wel meer… 
 
Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ben je onderdeel van een team, waar je samenwerkt met 
gedreven en creatieve collega’s. Je krijgt veel ruimte om zelf initiatief te nemen en jouw kennis toe te 
passen in de praktijk. 
 
Zo kun je solliciteren 
Spreekt deze vacature je aan?  
Stuur dan je motivatie en CV naar: merelvanseeters@rocks-n-rivers.nl of info@rocks-n-rivers.nl  
Of bel met: 013-4690460 
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