
 
 
 
 
 
 

 
Vacature stagiair / afstudeerder marketing en communicatie  November 2019 
 
Wie zijn wij: 
ProtoSpace is een plek met multidisciplinaire kennis waar op een snelle en laagdrempelige 
wijze ideeën tastbaar gemaakt worden. Creativiteit en kennis van techniek komen samen bij 
ProtoSpace en bieden de ideale voedingsbodem voor nieuwe innovaties. ProtoSpace helpt 
start-ups en innovatieve bedrijven bij de eerste fase van product-development. Daarnaast 
werkt ProtoSpace intensief samen met de Hogeschool Utrecht waar ze sinds 2017 ook 
gevestigd is. ProtoSpace bestaat uit een klein, creatief team (7 personen) dat werkt in een 
labomgeving. Meer informatie kan je vinden op www.protospace.nl 
 
Profiel: 
Jij bent: 

• Een (marketing &) communicatie student in afstudeer- of stage jaar. 
• Visueel ingesteld, je kan goed denken in beelden en beeldtalen. 
• Proactief en zelfstandig. 
• Communicatief ingesteld, je deelt je plannen en ideeën graag 
• Taalvaardig in Nederlandse taal. 

Jij hebt:  
• Kennis van web-technieken en social media platforms  
• Affiniteit met creatieve maker-cultuur. 
• Affiniteit met het runnen van een eigen bedrijf of ambities in die richting. 

Jij kunt: 
• Strategisch én uitvoerend denken/werken. 

 
Stageopdracht: 
Als stagiair ga je invulling geven aan het adviesrapport dat door scompany studenten is 
geschreven. In dit adviesrapport is helder uiteengezet wat de missie en visie van ProtoSpace 
is, maar nog belangrijker, wat een goede positionering van ProtoSpace kan zijn. 
Nu dit duidelijk is kan er inhoudelijk gewerkt worden om dit advies te vertalen naar 
producten. Heel praktisch gaat het om het maken en gebruiken van de 
communicatiemiddelen van ProtoSpace zoals website, blog, instagram, facebook, folders 
etc. Meer overstijgend is het van belang dat je advies geeft over de wijze van externe 
communicatie. 
Als kleine organisatie hebben we geen eigen medewerker op het gebied van marketing en 
communicatie. Je werkt dan ook zelfstandig, er is veel ruimte voor eigen inzicht en eigen 
invulling. Wel word je natuurlijk breed ondersteund waar je dit nodig hebt. 
 
Wij bieden: 

• Een dynamische werkomgeving waar iedere week wat anders gebeurt. 
• Eigen (flex-) werkplek. 
• Een plek in een gezellig team met creatieve collega’s die hecht met elkaar 

samenwerken. 
• Professionele begeleiding door Marry (grafisch- en productontwerper) en Jacob 

(directeur) 
• De mogelijkheid om zelf te werken met onze machines. 

 
Termijn: januari 2019 - juni 2020 (in overleg) 
Vergoeding: € 200,- per maand op basis van een 40-urige werkweek 
Locatie: ProtoSpace, Padualaan 99 
 
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature: mail dan naar jacob@protospace.nl of bel 
06-53389828 


