
SOCIAL CAPITAL ZOEKT STAGIAIR(E)  
CREATIVE ALLROUNDER 

Ben jij op zoek naar een stage waarin jij een bijdrage levert aan de maatschappelijke impact van 
Social Capital? Met jouw creativiteit en ondersteuning aan ons team, vertellen wij op een toffe 
manier het verhaal van onze sociale ondernemingen! 

WIE ZIJN WIJ?  

Social Capital is een sociaal, groeiend en innovatief bedrijf, actief in meerdere arbeidsmarktregio’s. We maken 
een inclusieve arbeidsmarkt bereikbaar via eigen exploitaties en publiek-private samenwerking. Social Capital is 
ontstaan uit een fusie van verschillende Sociale bedrijven. De organisatie bestaat uit een sociale 
detacheringstak en een divers aantal ondersteunende exploitaties in verschillende markten en 
arbeidsmarktregio’s. Op dit moment heeft Social Capital ongeveer 300 medewerkers waarvan 200 met een 
arbeidsbeperking. Deze medewerkers werken binnen onze eigen exploitaties (Happy Tosti, Juni Lekkernijen, 
Amare Horeca, Lekker Brood) en bij externe partners (o.a. Heineken Experience, Madame Tussauds en Nissan). 
 

WIJ HANDELEN DOOR DE HELE ORGANISATIE NAAR DE VOLGENDE KERNWAARDEN: 

- Regel één: ‘Als je doet wat je leuk vindt, komt de rest vanzelf’. 
- We handelen primair sociaal. We houden rekening met en handelen naar de wensen en behoeften van 

iedereen in de organisatie. We willen duurzame sociale impact maken door mensen die normaal aan de 
zijkant staan te verbinden met reguliere werkgevers- en nemers. 

- We staan voor ontwikkeling. Ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Een betaalde baan voor wie 
dat niet vanzelfsprekend is en we moedigen collega’s voor wie dat wel zo is aan om kansen te pakken. Dat 
geldt ook voor de verschillende merken: we streven naar beweging en groei. 

- Verbinden werkt! We geloven in samenwerking en doen bijna niets alleen: als iedereen doet waar die goed 
in is krijg je het beste resultaat. We werken op basis van vertrouwen met een groot aantal publieke en 
private partners. 

- We streven naar duurzame keuzes voor een betere wereld. Daar waar mogelijk kiezen we voor 
duurzaamheid, no-waste en circulariteit. 
 

WORD JIJ HIER BLIJ VAN?  

Als stagiair(e) Creative Allrounder krijg jij energie van creatieve werkzaamheden en het maken van impactvolle 
content! Je maakt deel uit van het Marketing- & Communicatieteam: een klein, gezellig team boordevol 
creativiteit. Het team werkt volgens verschillende merkstrategieën, aan de hand van deze strategieën kun je 
samen met de Content Creator pakkende content creëren voor ieder merk. Je vindt het leuk om in een 
dynamische organisatie te werken die zich snel ontwikkelt. Je werkt voornamelijk vanuit Den Haag, maar zal zo 
nu en dan  naar de verschillende locaties van Social Capital afreizen om daar te  assisteren bij het creëren van 
content. De meeste locaties bevinden zich in de Randstad. 

Binnen jouw rol zal geen dag hetzelfde zijn, je werkt namelijk voor verschillende merken en hebt een breed 
takenpakket. De variërende taken zullen o.a. bestaan uit: 

- Content creatie 
- Social Media kanalen onderhouden 
- Design opdrachten uitvoeren zoals flyers, posters of online content 
- Online platforms beheren, zoals TripAdvisor en Google 
- Pakkende verhalen (content?) schrijven voor verschillende online kanalen 
- Een bijdrage leveren aan het Marketing- & Communicatieteam door nieuwe ideeën in te brengen 
- Websites up-to-date houden 
- De online activiteiten analyseren 



JOUW TALENT 

• Je bent creatief,  je zit vol met ideeën voor verschillende communicatie uitingen. 

• Je bent een social media FAN: je vindt het leuk om bezig te zijn met wat er online afspeelt en bent 
nieuwsgierig naar de trends binnen dit werkgebied;  

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kunt zowel zelfstandig werken, als in teamverband; 

• Je bent leergierig en toont initiatief; 

• Je hebt affiniteit met online marketing & communicatie; 

• Je hebt enige ervaring met de Adobe programma’s zoals Photoshop, Illustrator, Indesign; 

• Je levert graag een bijdrage aan de maatschappelijke impact doelstellingen van de organisatie; 

 

WAT WIJ JOU BIEDEN: 

 • Betekenisvol en vooral leuk werk in een groeiend jong bedrijf;  

• Een stagevergoeding marktconform; 

• Werk in een klein professioneel team; 

• Ruime mogelijkheden om jezelf door te ontwikkelen in een uitdagende stage binnen een social enterprise; 

• 25% korting op alle publieke horecalocaties van Social Capital; 

• Veel gezellige momenten (borrels/feestjes) om te verbinden met al je collega’s. 

 

Ga jij samen met ons het avontuur aan?  

Heb je nog vragen, of wil je direct solliciteren stuur dan een mail naar: luc@socialcapital.nl. 
 


