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Steunfonds Israël zoekt een 

Stagiaire Marketing, Communicatie & PR  

Ben je op zoek naar een leuke stageplek op het gebied van marketing en communicatie met veel 

ruimte om jezelf te ontwikkelen? Kom dan stage lopen bij Steunfonds Israël! 

Wie zijn wij? 

De stichting Steunfonds Israël biedt financiële steun aan de verspreiding van het Evangelie in Israël 

en ondersteunt Messiasbelijdende Joden in Israël. Tevens draagt de stichting bij aan de 

bewustwording en aan de kennis over Israël en het Joodse volk, in het bijzonder over de positie van 

de Messiasbelijdende Joden. Steunfonds Israël is een stichting waarin vanuit verschillende kerken 

wordt samengewerkt en heeft als grondslag de Heilige Schrift en de Drie formulieren van Enigheid. 

 

Om onze doelen beter te bereiken, zijn groei, regionale aanwezigheid, bekendheid en vindbaarheid 

belangrijk. Het versterken van onze communicatie is daarom de komende jaren een belangrijk doel.  

Wie ben jij? 

• Je zit in het derde en/of laatste jaar van je hbo-studie marketing/communicatie/voorlichting. 

• Je hebt affiniteit met de doelgroep van Steunfonds Israël of wil je daarin verdiepen. 

• Je houdt van schrijven, social media, online communicatie. 

• Je bent positief, flexibel, houdt van aanpakken en leert graag. 

• Je bent beschikbaar voor 16-24 uur per week voor minimaal 3 maanden. 
 

Wat bieden we jou? 

• Een leuke, leerzame, flexibele en afwisselende stageplek. 

• Je werkt samen met de Office Manager aan de communicatie. 

• Een kans om een wezenlijk bijdrage te leveren aan de doelstelling van de organisatie. 

• Veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. 

• Startdatum en uren in overleg.  
 

Je werkzaamheden bestaan uit: 

• (Door)ontwikkelen en produceren van communicatiestrategie en -middelen. 

• Meeschrijven van de nieuwsbrief. 

• Afnemen van interviews t.b.v. de nieuwsbrief. 

• Redactie van de website en ander communicatiemateriaal. 

• Mede-organiseren van evenementen. 

• Deelnemen aan het communicatieoverleg. 
 

Mail snel je CV en korte motivatie aan Kees Proos (Office Manager). Email: info@steunfondsisrael.nl  

Meer informatie 

Voor meer informatie kijk je op www.steunfondsisrael.nl, of bel je met Kees Proos, 0318-787272. 
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