
HEY JIJ, 
WIL JIJ BETEKENISVOL ZIJN VOOR 

KINDEREN EN JONGEREN MET 
GESCHEIDEN OUDERS? EN BEN JIJ 

HELEMAAL THUIS IN DE ONLINE WERELD? 

Villa Pinedo droomt van een wereld waar 

kinderen met gescheiden ouders gewoon 

kind kunnen zijn. Dat zij zo min mogelijk last 

hebben van de scheiding. Dat er écht wordt 

geluisterd. Dat kinderen en jongeren met 

gescheiden ouders opgroeien in een fijne 

omgeving met ouders die - ook na de breuk 

- respectvol met elkaar omgaan. Dat er steun 

is van anderen in de omgeving. En vooral dat 

er liefde en aandacht is op momenten dat 

het (even) niet zo lekker gaat.  

Om deze droom te realiseren is het belangrijk 

om onze zichtbaarheid en (naams)bekendheid 

online te vergroten. Daar kunnen wij jouw 

betrokkenheid, kennis en ervaring goed bij 

gebruiken!

Enthousiast? Stuur dan uiterlijk 20 mei een 

mail naar info@villapinedo.nl met jouw cv 

en motivatie (op papier of een filmpje). 

mailto:info%40villapinedo.nl?subject=Vacature%20Aanpakker


Waar zijn we naar op zoek?
Per september 2022 zoeken wij een gedreven en betrokken social media stagiaire voor een periode van 

5 tot 6 maanden. Je werkt in ieder geval één dag op ons kantoor in Amsterdam-Zuid en bij voorkeur 

fulltime. Je focust je met name op social media advertising en helpt onze online community verder op te 

bouwen. Je wordt onderdeel van het marketing- en communicatieteam.  

Dit ga jij doen:
• Bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van social media advertising campagnes;

• Maken en analyseren van online content voor onze social media kanalen (Instagram, Facebook, 

LinkedIn en TikTok); 

• Creëren en activeren van onze online community;

• Ondersteunen en begeleiden van onze de social media ambassadeurs (vrijwilligers die eigen content 

creëren voor de social media en website van Villa Pinedo).

Een social media stagiaire:
• is tussen de 18 en 25 jaar oud;

• is 3e of 4e jaars HBO student in de richting Communicatie, Creative Business, (Online) Marketing of 

Media; 

• is per september 2022 beschikbaar voor een periode van 5 tot 6 maanden; 

• voelt zich thuis in de wereld van social media advertising en weet feilloos hoe een Instagram, 

Facebook en Tiktok online campagne op te zetten; 

• beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift;  

• is zelfstandig, creatief en neemt initiatief;

• is communicatief sterk en kan goed feedback geven en ontvangen;

• heeft bij voorkeur gescheiden ouders (pré) en/of affiniteit met het onderwerp; en

• is bereid om de basistraining te volgen over de Villa Pinedo methode.  

 

Wat bieden wij jou:
• De mogelijkheid om kinderen met gescheiden ouders online te inspireren;.

• Persoonlijke en professionele stagebegeleiding;.

• Een stageplek met veel ruimte voor inbreng van eigen ideeën en ontwikkelen van jouw talenten.

• Verdieping in de (complexe) scheidingsproblematiek onder kinderen en jongeren in Nederland.

• Een stagevergoeding van €150 per maand.

Ben je enthousiast? Stuur dan uiterlijk 20 mei een mail naar info@villapinedo.nl met jouw cv en 
motivatie (op papier of een filmpje). Wij laten uiterlijk 24 mei weten of je wordt uitgenodigd voor 
een kennismakingsgesprek!

w
w

w
.v

ill
ap

in
ed

o
.n

l 
  

  
  

 v
ill

a_
p

in
ed

o

“Wat een stage bij Villa Pinedo uniek maakt, is dat je vanaf dag een wordt meegenomen in een “Wat een stage bij Villa Pinedo uniek maakt, is dat je vanaf dag een wordt meegenomen in een 
dynamische organisatie met de perfecte balans tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling. dynamische organisatie met de perfecte balans tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
Een warm bad, waar je gestimuleerd wordt om elke kans om te groeien aan te grijpen.“Een warm bad, waar je gestimuleerd wordt om elke kans om te groeien aan te grijpen.“

,, ,,


