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Tiel, 21 oktober 2018 

 

 

 
Stagiair (m/v) gezocht 
 
Op zoek naar een uitdagende stage in de marketing? Wil je van serieuze betekenis zijn voor 
de maatschappij in plaats van kopjes koffie halen voor collega’s? Lees dan snel verder!  
 
 
Over de stageplek 
De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) is een jonge onderwijsinstelling die nog volop in ontwikkeling 
is. Bij de HTF willen we het stoffige imago van filosofie laten verdwijnen door een interessante studie aan te 
bieden, waarbij studenten geleerd wordt kritisch te denken en dit toe te passen binnen het werkveld. 
Het studentenaantal is boven verwachting goed, en het onderwijsconcept en aanbod zijn uniek. Studenten zijn 
enthousiast en de accreditatie komt zelfs al in zicht. Op gebied van marketing liggen er ontzettend veel  
kansen. Zo is de HTF nog lang niet bij iedereen bekend en is het een uitdaging mensen anders te laten den-
ken over filosofie. Het meeste rondom de marketing kan en moet daarom nog worden vormgegeven bij de 
HTF, letterlijk en figuurlijk. 
 
Wat wij bieden 
Er is nu een marketingmedewerker werkzaam voor de HTF. Deze ontwikkelt momenteel een marketingplan. 
Daarnaast zijn er lopende marketingkansen, zoals (sociale) media en open dagen, die aandacht krijgen van 
een lid van het directieteam. De hulp van een stagiair is hierbij hard nodig, zodat de toekomst van de HTF op  
gebied van marketing beter vorm kan krijgen. De meeste hulp is nodig bij het ontwikkelen van het marketing-
plan. Hierbij is veel creatieve ruimte. Omdat de HTF geen winstoogmerk heeft en niet wordt betaald door de  
overheid, wordt er geen stagevergoeding aangeboden, maar wel een reiskostenvergoeding. 
 
Wat wij vragen 
Je volgt een relevante opleiding, minimaal op hbo-niveau. Je hebt kennis rondom het ontwikkelen van een 
marketingplan en je hebt affiniteit met traditionele, maar ook nieuwe media. Er zal veel zelfstandig gewerkt 
worden, maar samenwerking is ook essentieel bij de werkzaamheden. De de HTF heeft een deeltijd werkplek 
beschikbaar in Utrecht, maar thuiswerken kan ook. Voor meetings is de regio Arnhem incidenteel ook een  
optie. Duur en aantal dagen in overleg. 
 
 
 
 
Heb je interesse? Stuur je motivatiebrief naar info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl  
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