
Ken jij alle ins en outs van online media als 
Facebook, Twitter en LinkedIn? Weet jij hoe je 
via social media met verschillende doelgroepen 
in contact treedt en heb je een vlotte pen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
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Over K3

Al sinds 1928 hebben wij kennis van en ervaring in het 
verantwoord winnen van de grondstoffen zand, grind en 
klei. Tegenwoordig doen we nog veel meer. Duurzame 
gebiedsontwikkeling staat bij ons centraal. Want voor 
de grondstoffen die de natuur ons geeft, geven we nog 
liever iets terug. Wij ontwikkelen gebieden tot nieuwe 
natuur- en recreatiegebieden, en we zorgen ervoor dat 
het overstromingsgevaar langs de Nederlandse rivieren 
wordt verminderd. Daarbij is het contact met de omgeving 
(omwonenden bijvoorbeeld) enorm belangrijk. 
Het hoofdkantoor van K3 is gevestigd in Andelst.  

Word jij onze nieuwe

Stagiair Online Media (24-40 uur)

Werkzaamheden

Op dit moment zitten we bij K3 middenin een 
verandering naar een totaal nieuwe online omgeving. 
Daar horen ook social mediakanalen als Facebook, 
Twitter en LinkedIn bij. En het onderhouden van de 
websites van de K3 organisatie. Jij hebt veel vrijheid om 
onze online omgeving verder op te bouwen. Daarbij denk 
je én doe je. Jij maakt een plan voor het onderhouden 
en verder ontwikkelen van onze social mediakanalen 
en voert dat plan ook uit. Samen met de collega’s van 
team Communicatie schrijf je pakkende posts voor 
deze kanalen en je reageert op vragen die mensen via 
social media stellen. Ook onderhoud je de websites 
van de verschillende BV’s van de K3 organisatie door 
bijvoorbeeld nieuwsberichten te schrijven. 

Wij zijn op zoek naar iemand die:
• bezig is aan een communicatie gerelateerde HBO-

opleiding;
• de ins en outs van social media kent;
• creatief is;
• goed en leuk kan schrijven;
• zowel zelfstandig als in een team kan werken.



Wij bieden je:
• een stageplek binnen een ondernemend bedrijf waar nog 

veel kansen liggen op online gebied;
• veel ruimte voor je eigen initiatieven;
• veel lol in een klein, gedreven communicatieteam;
• een stagevergoeding van €450,- per maand.

Periode 
De precieze stageperiode en het aantal uren dat je per 
week bij ons bent bepalen we in overleg. Het zou fijn zijn 
als je in ieder geval drie dagen per week bij ons bent.
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Meer weten?

Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen 
met Luuk Donderwinkel via l.donderwinkel@k3.nl 
of via 06 10 05 31 04 (een appje sturen mag ook).  


