
 

 
 
 

 
Junior Marketing & Finance Medewerker 

 
SANEC, de springplank naar je internationale carrière 

Ben jij op zoek naar een dynamische stage in een internationale omgeving? Solliciteer dan voor de stagepositie 

van Junior Marketing & Finance Medewerker bij SANEC. Deze positie is direct beschikbaar op haar kantoor in Den 

Haag.  

 

Activiteiten  

Professionele communicatie naar onze leden en belanghebbenden is van cruciaal belang voor het succes van 

SANEC. Samen met de Marketing Assistant  speel je een belangrijke rol bij de uitvoering van onze 

marketingstrategie en financiën. Je assisteert bij het zoeken, opstarten en uitvoeren van nieuwe projecten.  

Je bent verantwoordelijk voor het volgende: 

 Content management website; 

 Facturatie; 

 Onderstuning digitale nieuwsbrieven;  

 Schrijven en ondersteunen van alle SANEC publicaties, waaronder uitnodigingen, 
persberichten, website, nieuwsbrief, Business Directory etc.;  

 Assisteren van de Communicatie Coördinator bij de implementatie van de SANEC social 
media strategie. 

 
Je bent in staat administratieve en marketing vaardigheden in te zetten bij het organiseren van evenementen. Je 
voert verschillende taken uit die toebehoren aan een communicatieduizendpoot: 

 Ledenbeheer 

 Netwerkbijeenkomsten 
 

Ervaring en vaardigheden 

• Minstens in het 3e jaar van je MBO of HBO-studie of net afgestudeerd;  

• Opleiding in marketing en/of communicatie of managementassitent; 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift; 

• Creativiteit en heldere communicatie (kort en bondig formuleren) komen als vanzelfsprekend in je werk 

tot uiting  

• Ervaring met het opstellen en redigeren van teksten is een pre;  

• Goede kennis van social media; 

• Je werkt redelijk zelfstandig en toont initiatief;  

• Je bent stressbestendig, nuchter en gedisciplineerd; 

• Affiniteit met internationale betrekkingen/relaties. 

 

Over SANEC   

SANEC, is de netwerkorganisatie voor bedrijven, organisaties en ondernemers die zaken (willen) doen in en 

tussen Nederland en zuidelijk Afrika. Met nauwe contacten in zowel de publieke als de private sector in beide 

regio's, is SANEC in staat deuren te openen en op maat gemaakte diensten aan te bieden. Het doel van SANEC is 

om internationaal ondernemerschap te faciliteren door middel van handelsbevordering (export en import), alsmede 

een platform te bieden waar organisaties elkaar kunnen vinden. SANEC organiseert handelsmissies in 

verschillende sectoren, maar faciliteert ook één op één machmaking afspraken. Tevens organiseert SANEC 

verschillende netwerk evenementen voor haar netwerk, zoals cocktail recepties, business diners en gala’s.  

 

Reageren 

Ben jij op zoek naar een leuke en uitdagende stageplaats, waarin je ervaring kunt opdoen binnen de 

verschillende facetten van project management? Waarin je dagelijks bezig bent met acquisitie en 

organisatie voor handelsmissies, oplossen van handelsvragen en matchmaking? Dan maken we graag 

kennis met je! Stuur je motivatie inclusief CV in het Engels per e-mail naar babu.katanga@sanec.nl.  


