
Stage: onderzoek naar de verwachtingen en ervaringen van 
mystery shoppers  m.b.t. open dagen  
 
CITAVERDE voor het leven 
CITAVERDE College is een onderwijsinstelling voor VMBO en MBO en volwassenenonderwijs en 
heeft zes verschillende locaties in Limburg. Leerlingen met interesse in de groene sector vinden bij het 
CITAVERDE College een passende opleiding. Wij leveren leerlingen af die doorgaan en helpen in de 
ontwikkeling naar economisch en ecologisch bloeiende regio’s. CITAVERDE College loopt voorop in 
vakmanschap en ondernemerschap en zorgt daarmee voor een beter, mooier en leuker leven.  
Wij onderscheiden ons op de thema’s Ecologie / Natuur / Biologie, Duurzaamheid, Design / 
Herontwerp, Internationalisering, Ondernemerschap. Daarbij werkt het CITAVERDE College veel 
samen met regionale partners in onderwijs, maatschappelijke organisaties, overheden en de 
beroepspraktijk. Kijk voor meer informatie ook op www.citaverde.nl. 

 
De stage 
Deze stage wordt aangeboden door de afdeling Marketing & PR op het bestuursbureau van 
CITAVERDE College. Het is een kleine, gezellige afdeling met gedreven communicatiespecialisten en 
een ervaren vormgever. Van hieruit worden alle schoollocaties ondersteund in hun marketing- en pr-
activiteiten, beleid uitgezet en campagnes opgezet. De stageopdracht omvat onderzoek naar de 
effectiviteit van onze open dagen d.m.v. het inzetten van mystery shoppers voor alle 5 de locaties. 
Daarnaast krijg je een goede indruk van het werken op een communicatieafdeling.   
 
Dit houdt in dat jij je met de volgende zaken gaat bezighouden: 
 

- deskanalyse: recente marktonderzoeken door een marktonderzoeksbureau analyseren; 
- het meten van verwachtingen en ervaringen van toekomstige leerlingen bij onze open dagen; 
- het adviseren over het verbeteren van voorlichtingsactiviteiten en wervingsactiviteiten; 
- website en social media pagina’s bijhouden met nieuwsberichten en filmpjes (content beheer); 
- daarnaast word je betrokken bij alle projecten die op de afdeling lopen, zodat je een breed 

beeld krijgt van het werk op een afdeling Marketing & PR. 
 
Wij zoeken iemand met: 
 

• een relevante HBO-opleiding (studerend ervoor); 
• een meer dan gemiddelde interesse in social media (wij zetten ook social media 

advertising in voor de werving); 
• interesse in de doelgroep ‘jongeren’; 
• uitstekende communicatieve vaardigheden; 
• een aansprekende schrijfstijl; 
• zelfstandige werkhouding; 
• leergierige mentaliteit.   

 
 
Periode en stagevergoeding 
Deze stage is beschikbaar voor een periode van bij voorkeur 5 maanden. Stagevergoeding (fulltime) 
bij een stageperiode van 20 weken of langer is 200 euro bruto per maand.  
 
Interesse?  
Wil jij deze stageopdracht? Mail dan je CV en motivatiebrief naar Sophie van Kasteren, hoofd 
Marketing & PR, s.vankasteren@citaverde.nl. Wil je eerst meer weten? Kijk op www.citaverde.nl, bel 
of mail even: Tel: 0475 - 389 160. De standplaats voor deze stage is Herten, gemeente Roermond. 
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