
 
 

Stagiair(e) Digital Marketing 

Geen enkel kind mag alleen opgroeien. Dat is waar we bij SOS Kinderdorpen België in geloven. Het is de 

droom waar we met z’n allen hard voor werken. Zodat kinderen die er alleen voor staan toch kunnen 

opgroeien op een veilige plek, met betrouwbare volwassenen die er altijd voor hen zijn.  

 

Dat doen we via kwaliteitsvolle projecten in jeugdhulp en ontwikkelingssamenwerking, die het kind 

centraal zetten. Om die projecten te helpen realiseren, zijn we op zoek naar een stagiair(e) Digital 

Marketing voor een leerrijke stage met met een duurtijd van minimum 3 maanden in ons kantoor in 

Brussel.  

 

Jouw taken: 

 Fondsenwerving via digitale kanalen om potentiële donateurs te bereiken en overtuigen via social 

media & online marketing campagnes.  

 Tracken en analyseren van online metrics om het succes van een campagne te meten, evalueren en 

rapporteren. 

 Bouwen aan sterke relaties met SOS Kinderdorpen fans en ambassadeurs door het beheren van 

onze Nederlandstalige community via sociale media. 

 Content creatie gericht naar verschillende doelgroepen toe voor alle digitale platformen en social 

media kanalen (bvb. social media advertenties, nieuwsbrieven, landingspagina’s, ...). 

 Research en creatie van impactvol digitaal fondsenwervend materiaal (foto's, video's, infographics, 

...). 

 Samen met het communicatieteam werken aan het onderhoud en de optimalisatie van onze 

website en webshop. 

 Kennisdeling en ondersteuning van andere departementen bij hun digitale vragen. 

 

Jouw profiel en competenties:  

 Nederlandstalig, met een goede kennis / begrip van Frans en Engels 

 Student(e) of afgestudeerd in communicatie/digital/media/advertentie 

 Een analytische, resultaatgerichte en creatieve geest 

 Een passie voor sociale media  

 Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden 

 Affiniteit met grafisch en visueel ontwerp via tools zoals Canva 

 Positief, dynamisch en pragmatisch ingesteld 

 Teamspeler die zich kan vinden in onze waarden 

 

 

https://www.sos-kinderdorpen.be/


 

 
Ben je geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatiebrief naar job@sos-kinderdorpen.be 

 

Wil je meer weten over SOS Kinderdorpen? Surf naar www.sos-kinderdorpen.be  
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