
 

 
STAGE 
 
BEDRIJF:  Stichting de Zaanse Schans 
 
AFDELING:  Marketing, PR, Evenementen en Communicatie 
 
PERIODE:   Februari – Juni 2017 
 
WEBSITE:  http://www.dezaanseschans.nl/  
 
STUDIERICHTING: Vrijetijdsmanagement & HTRO 
 

 
OMSCHRIJVING BEDRIJF: 
 
De Zaanse Schans     
 
De Zaanse Schans is met 1.9 miljoen bezoekers in 2015, nummer één dag attractie onder de 
buitenlandse bezoekers in de Metropool Amsterdam. 80% van de bezoekers komen uit het 
buitenland.  De Zaanse Schans is een unieke woon- en werkbuurt met musea, molens, winkels, oude 
ambachten, restaurants, een informatiecentrum en een rondvaartdienst. Deze buurt geeft een 
uitstekend beeld van de Zaanstreek in de zeventiende en achttiende eeuw. Tussen de traditionele 
houten huizen, pakhuizen en windmolens krijgt men op de Zaanse Schans het gevoel terug te zijn in 
lang vervlogen tijden.  
 
Op de Zaanse Schans werken Stichting de Zaanse Schans, Stichting Zaans Museum, Stadsherstel 
Zaanstreek, Vereniging de Zaansche Molen, de Ondernemersvereniging en het Bewonersbelang van 
de Zaanse Schans met elkaar samen.  
 
Stichting de Zaanse Schans is gebiedsregisseur van dit unieke stukje Nederland. Zij heeft o.a. de 
zorg over het behoud en beheer van een aantal panden, het buitenterrein en de parkeerplaats 
evenals de buitenactiviteiten, de marketing en communicatie. Achter dit alles steekt een organisatie 
waaraan 20 medewerkers en 27 vrijwilligers op professionele wijze hun bijdrage leveren en nauw 
samenwerken met alle stakeholders, betrokkenen en belanghebbenden van de Zaanse Schans.  
 
 
 

http://www.dezaanseschans.nl/


 

 
- WERKZAAMHEDEN (op HBO niveau): 
 
Meewerken en ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden op PR & Marketing 
afdeling:  

- Creëren van een nieuwe beeldbank met foto’s en video’s.  
(inventarisatie huidig beeldmateriaal en verwerken nieuw materiaal).  

- Creëren en bedenken van nieuwe wandelroutes en speurtochten op onze App.  
- Plaatsen van advertenties.  
- Aanleveren van content voor onze samenwerkingspartners (beeldmateriaal, teksten). 
- Organisatie van evenementen (weekenden).  
- Bedenken van onderwerpen voor social media.  
- Behandelen, antwoorden en organiseren van pers aanvragen.  
- Perspakketten en goodiebags creëren voor pers.  
- Telefoon beantwoorden bij afwezigheid Manager Marketing & PR.  
- Eventueel participatie in beurzen indien van toepassing.  

 
 
 
- OMSCHRIJVING STAGE OPDRACHT:  
De stageopdracht is gericht op een beroepsproduct en is in overleg.  
 
 
PROFIEL STAGIAIR: 
 

 Pro actief / Hands on mentaliteit 
 Initiatiefrijk 

 Creatief 
 Flexibel 

 Communicatief sterk 
 
 
CONTACTGEGEVENS: 
 
Contactpersoon: Inge Kroonenberg  
Bezoekadres:  Schansend 1  
Postcode en plaats: 1509 AW Zaandam 
 
Telefoonnummer: 075- 681 77 96    
E-mailadres:  i.kroonenberg@dezaanseschans.nl  
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