
 
 

 
 
 
 

Venture Group is een 
holdingmaatschappij  die 

bestaat uit de Vadain 
Groep, VConsyst Groep, 

VD&P en VCMG.  
Venture Group is 

verantwoordelijk voor alle 
financiële en 

administratieve activiteiten 
en langetermijnplanning 

voor haar 
dochterondernemingen. De 

afdeling marketing en 
communicatie is een 

stafafdeling binnen Venture 
Group.  

In de totale holding zijn in 
binnen- en buitenland meer 

dan 800 personen 
werkzaam. 

Venture Group is  niet CAO-
gebonden en heeft een 

eigen pakket met een aantal 
aantrekkelijke (secundaire) 

arbeidsvoorwaarden en dito 
salariëring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor de afdeling marketing & communicatie zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste   

 
Stagiair(e) communicatie  
(36 / 40 uur per week) 
 
Functieomschrijving  
Deze functie is een meeloopstage voor een derdejaars hbo 
communicatiestudent. Venture Group is een holding met uiteenlopende 
dochterbedrijven zoals Vadain, VConsyst en VD&P juristen. Zij leveren 
verschillende diensten en producten en richten zich op verschillende 
doelgroepen. De dochterbedrijven maken gebruik van de afdeling 
marketing en communicatie van Venture Group. Deze afdeling bestaat 
momenteel uit twee personen. Je draait volledig mee op de afdeling 
communicatie en je hoofdtaken bestaan uit, met name, online 
communicatie. Daarnaast help je met het schrijven van het 
personeelsblad en het uitwerken van communicatieplannen.  
 
Profiel 
Je bent sterk in de Nederlandse taal, creatief en je vindt het leuk om mee 
te denken. Ook online weet jij je weg te vinden en social media is voor 
jou een bekende manier van communiceren. Uiteraard ben je 
enthousiast, collegiaal en je hebt een positieve en proactieve manier van 
denken en werken.  
 
Geïnteresseerd?  
Stuur dan je brief voorzien van een curriculum vitae naar Venture Group, 
afdeling P&O t.a.v. Joop Leferink, jleferink@venture-group.nl. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Nynke Links op telefoonnummer 
(038) 385 50 00.  
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