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Hou jij van schrijven, filmen en alles wat met (social 
media) content te maken heeft? Zoek je een leuke 
(afstudeer)onderzoeksopdracht? Werk je graag bij 
een levendig bedrijf in hartje Leiden? Dan is PLNT 
voor jou de perfecte match! 

Hoi, ik ben Merel en ik doe alle marketing en 
communicatie van PLNT. Ik zoek een gemotiveerde 
student die de customer journey van de deelnemers 
van onze programma’s en evenementen in kaart 
brengt. Hiermee bereiken wij samen de doelgroepen 
van PLNT nóg beter met content die bij hen aansluit. 
Alles wat je tijdens je onderzoek te weten komt, zet je 
meteen om in de praktijk. Je krijgt veel vrijheid om 
creatieve, passende content te maken en zelf met 
nieuwe ideeën te komen. 

Wat wij zoeken 

● Je volgt een relevante hbo- of wo-opleiding op het 
gebied van Communicatie, Marketing of 
Media/Journalistiek;

● Een stage van 4 – 5 maanden is voor jou ideaal;
● Tijdens je stage ben je fulltime en flexibel beschikbaar;
● Nederlandse en Engelse teksten schud je zo uit je mouw; 
● Je bent creatief, doelgroepgericht, gemotiveerd en 

sociaal;
● Jij hebt affiniteit met social media en weet wat hiermee 

allemaal mogelijk is;
● Programma’s zoals Canva en Audacity hebben geen 

geheimen voor jou.

Jij toont initiatief en vergroot jouw ervaring tijdens een 
leerzame stage bij het meest innovatieve centrum van 
Leiden!

https://www.linkedin.com/in/merel-rem-a98b5780/


Als je stage loopt bij PLNT dan ben je onderdeel 
van ons team en van onze Community. Ik begeleid 
jou waar nodig met je onderzoek en 
werkzaamheden. Ook krijg je de kans om te 
werken aan je persoonlijke doelen en 
vaardigheden. Uiteindelijk ga je zelfstandig aan de 
slag: je krijgt je eigen taken en 
verantwoordelijkheden. Alle nieuwtjes en 
ontwikkelingen in de PLNT Community verwerk jij 
tot een leuk verhaal om extern te delen. Je werkt 
op de Langegracht of op onze groene, duurzame 
locatie The Field pal naast Leiden Centraal. 

Bij PLNT maak je kennis met de 
ondernemerswereld, vergroot je je netwerk en eet 
je elke dag een lekkere (vegetarische) lunch van 
De Binnentuin. Natuurlijk voer je jouw onderzoek 
uit, maar daarnaast doe je nog veel meer!

Zo ziet jouw stage er uit

Wat wij bieden

Dit zijn jouw werkzaamheden
● Creatieve content bedenken, maken en plannen voor 

al onze social media kanalen;
● Pakkende teksten schrijven, foto’s bewerken en video’s 

maken;
● Voor en achter de schermen werken aan onze podcast 

PLNTing Perspectives: van gasten uitnodigen, scripts 
schrijven tot host zijn en de audio editen;

● Onze website bijhouden; 
● Ondersteunen bij (online) eventorganisatie.

Dit bieden we jou
● Een informele, inspirerende omgeving waar iedereen 

hard werkt;
● Een afwisselende en leerzame stage;
● Veel ruimte voor het uitvoeren van een stageopdracht;
● Elke donderdag een borrel met (vega)bitterballen op 

ons groene dakterras The Roof;
● Een passende stagevergoeding.

https://open.spotify.com/show/4S2tGoJdId6BXoaH2bbxwA?si=3agZFIe-RYymE8ITesxq0g&dl_branch=1
https://open.spotify.com/show/4S2tGoJdId6BXoaH2bbxwA?si=3agZFIe-RYymE8ITesxq0g&dl_branch=1


PLNT Leiden Centre for Innovation and Entrepreneurship is het 
centrum voor innovatie en ondernemerschap van de regio Leiden. 
Onze missie is om al het innovatieve en ondernemende talent uit de 
regio Leiden te helpen om hun potentieel te bereiken.

We organiseren en huisvesten verschillende evenementen en bieden 
ondernemerschapsprogramma’s aan op elk niveau.

In onze Community zitten startups die bij ons een kantoor of flexplek 
huren, studentenorganisaties zoals de PKvV en Lugus, en natuurlijk 
onze eigen medewerkers. Bij ons komen studenten, ondernemers, 
investeerders, docenten en bedrijven samen.

Want waar werelden elkaar ontmoeten, volgt groei vanzelf. 

Als werelden elkaar ontmoeten, volgt groei vanzelf.

Over PLNT



About PLNT

PLNT Leiden

Where innovation meets entrepreneurship

Innovation is about ideas growing in to new realities.
And we have seen that ideas grow faster
when they meet the unexpected.
That’s why we bring different worlds together.
We challenge you to meet the un-like-minded.
To meet success and to meet failure.
To meet the possibilities of today, and tomorrow.
Dare to look beyond boundaries and 
find that our differences can make ideas better.
Because when worlds meet, growth follows.


