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INTERNSHIP 
Marketing & Brand Building
Marketing door gave content te maken, de leukste mensen spreken, bouwen aan 
relaties en een merk, meedenken over creatieve concepten - bij Den Bosch City 
bouw je samen met ons aan een groeiend platform waarop alles te vinden is wat 
er in en rondom Den Bosch gebeurd. 

Niet alleen ga je langs bij de tofste evenementen en openingen. Ook spreek je met 
inspirerende ondernemers die de wereld mooier en interessanter aan het maken 
zijn. Zo heb je een heerlijke mix van activiteit, inspiratie en persoonlijke groei - 
allemaal in één stage.  

Bij Den Bosch City schrijven we over leuke nieuwe zaken, gezellige feestjes en 
borrels, en de allerbeste weekendtips. Ook kennen we een ware ‘inspiration’ sectie 
waar we toonaangevende initiatieven, die werken aan de wereld van morgen, 
uitlichten. De meest interessante en inspirerende verhalen komen voorbij. 
Tevens zetten we nieuwe concepten op voor zichtbaarheid en samenwerking, waar 
je je marketing, commerciële en creatieve skills volledig in kwijt kunt. 

You’re one of us 
Net als de rest van het team leer je, maar draai je ook volwaardig mee op de 
redactie. Bij ons werk je met bijzondere en to!e projecten, krijg je vrijheid - dus 
ook verantwoordelijkheid - en bouw je een eigen netwerk op. Zelf zijn wij een jong 
team en houden we van gezelligheid. Hoewel we overal kunnen werken, werken we 
het liefst op ons kantoor midden in hartje Den Bosch.  

Over ons nieuwe teamlid 
Je staat open om te leren, maar durft zelf ook kennis en skills te laten zien. Je 
hebt a"niteit met marketing, branding of teksten schrijven en weet mensen te 
enthousiasmeren. Ook heb je een neusje voor trends en probeer je deze graag uit. 

Stuur ons een appje/mailtje/flessenpost als je  
✓ een HBO student bent met een relevante opleiding; 
✓ minimaal 30 uur per week komt meebouwen; 
✓ en komend semester beschikbaar bent.

http://www.denboschcity.com
mailto:hello@denboschcity.com

