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ONLINE MARKETING STAGE 
Change people’s lives, and your own 

 
Wie zijn wij: 
Het Inner Beauty Retreat is een vijfdaags retreat wat – en we overdrijven niet – 
levens verandert. Met yoga, meditatie, breathwork en bijzonder effectieve workshops (van 
The Power of Your Intuition tot Mind Reprogramming) verbinden deelnemers opnieuw met 
wie ze werkelijk zijn vanbinnen en leren ze de beste tools om altijd over innerlijke rust en kracht 
te beschikken. We doen dit als onderdeel van een grotere missie: zoveel liefde, innerlijke rust 
en geluk op de wereld brengen dat dit het nieuwe normaal wordt, en we in harmonie leven 
met onszelf, elkaar en de aarde. 
 
Wat ga je doen? 
Je kerntaken bestaan uit alles wat bij Online Marketing komt kijken. Nieuwe content spotten 
en bestaande content uitwerken, video’s bewerken en Instagram posts maken en inspiratie 
verzamelen. We zijn bezig met het uitrollen van een aantal nieuwe Instagram strategieën en 
daar heb jij een super belangrijke rol in. En je gaat helpen structuur aan te brengen zodat we 
nog meer stappen kunnen maken! 
 
Geef ook vooral aan wat jíj leuk vindt om te doen en wat je graag zou willen leren. Dan gaan 
we kijken of we de stage en je kerntaken daar zo goed mogelijk bij kunnen laten aansluiten! 
 
Een overzicht van je Online Marketing werkzaamheden: 
 
 

• Het dagelijks bijhouden van de social media, met focus op Instagram 
• Beelden uitzoeken en sorteren die gebruikt kunnen worden voor de socials. 
• content repurposing: het uitwerken van bestaande video’s, podcasts en interviews 

zodat we stukjes daarvan kunnen hergebruiken als posts 
• content spotten: de allerbeste before & after foto’s en video-testimonials uit de 

Dropbox verzamelen 
• video testimonials editen voor op IG posts en IG stories 
• Grafische vormgeving voor banners en posts: Instagram posts, aan de hand van onze 

templates 
• Reels editen en ondertitelen 
• website salespagina’s maken 
• onze Dropbox opschonen en herinrichten 
• de Facebook-community up to date houden 
• Beheren van Plug&Pay producten en checkouts. 
• Zoom sessies editen 
• je werkt mee aan, en leert alles over, het opzetten van een sales funnel 
• en er is ruimte voor jouw eigen inbreng 
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Over jou 
Niet alleen help je met deze stage het leven van anderen mooier te maken (en dat levert 
karmapunten op), ook is het een mega dikke investering in je eigen geluk en welzijn.  
 
We zoeken dan ook echt een topper. Iemand die: 
 
 

• positief in het leven staat 
• een echte duizendpoot is 
• zelfstandig kan werken 
• creatief is en goed met zowel beeld en woord 
• goed in Engels en Nederlands, we communiceren in beide talen 
• super gemotiveerd en leergierig is 
• geordend en gestructureerd is: je weet overzicht te houden 
• geïnteresseerd is in de ‘nieuwe wereld’ waarmee we zowel de snel veranderende 

online wereld bedoelen, als de nieuwe wereld waarin persoonlijke ontwikkeling en 
betekenisgeving een onmisbaar onderdeel van zijn  

 
Het is fijn als je zelf een laptop hebt. Het maakt niet uit waar je woont. We hebben geen 
kantoor, dus je werkt zelfstandig vanuit huis of co-working spots. We begeleiden jou tijdens je 
stage via wekelijkse Zoom calls, omdat we niet altijd in Nederland zijn.  
 
Daarom moet je zelfstandig kunnen werken en intrinsiek gemotiveerd zijn. Je bent vrij om je 
werkdagen in te vullen zoals je wilt, as long as you get the job done. Of je dus om 09.00 uur 
wilt beginnen of om 11.00 uur en later wilt eindigen, is helemaal aan jou. 
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Daarom zoeken we iemand met een bepaalde mate van zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. Iemand die er niet van houdt verteld te worden wat ze moet doen, 
maar graag haar eigen pad volgt en bomvol ideeën zit 
 
Je kunt werken met de volgende programma’s: 

• iMovie of vergelijkbaar programma (wat je zelf hebt). Als je Adobe Premier Pro 
beheerst én hebt, is dat een dikke vette plus 

• GarageBand (kunnen we je mee helpen!) 
• Photoshop 
• Indesign is een pre, geen must 

 

Wat bieden wij 
Een bijzondere stage waarin je bijdraagt aan het geluk van anderen en zelf ook veel leert 
over persoonlijke ontwikkeling. 
 
Je ontvangt een stagevergoeding van € 385 per maand (op basis van 40 uur per week). 
 

Are you the one? 
Voldoe jij helemaal aan het profiel en lijkt het je te gek om bij ons stage te lopen? Ben je op 
korte termijn beschikbaar voor 6 maanden of langer?  
 
Solliciteer door je motivatie, CV en voorbeelden van je werk te sturen naar: 
 

mayke@innerbeautyretreat.com 
 

 
 
We kijken uit naar jouw sollicitatie!  
 

Liefs, 
Mayke // Inner Beauty Retreat 
 
 
 
 
 


