
 

 
 

 

 

Op zoek naar een afstudeerstageplek Communicatie 

(HBO/WO)? 
ZKER en Jobs in Energy bieden je deze kans! 

 

Afstudeerstageplek Communicatie nodig? Dan zoeken wij jou! 
Je denkt mee over social mediastrategieën, neemt een kijkje in de keuken van SEO en 

SEA en houdt je bezig met de merkidentiteit van ZKER en Jobs in Energy. Bij ons 

doorloop je alle facetten van marketing en communicatie en krijg je de ruimte om je te 

ontwikkelen als communicatie en/of marketingstrateeg. Ook hou je je bezig met content 

creatie en publicatie. 

Het zou fijn zijn als je fulltime beschikbaar bent, 32 uur is bespreekBaar. 

Binnen ZKER Jobs in Energy heerst een informele sfeer; Je komt te werken in een team 

dat naast hard werken ook tijd heeft voor een lach of een praatje. Eigen input? Daar 

worden absoluut wij enthousiast van! 

 

Jij hebt 
• minimaal hbo werk- en denkniveau 

• een enthousiaste persoonlijkheid die binnen ons team past 

• een creatieve duizendpoot die graag out of the box denkt  

• gevoel voor beeld en tekst  

• goede beheersing over de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• goede communicatieve vaardigheden 

Wij bieden 
• de mogelijkheid om in een korte tijd veel te leren  

• een informele en sociale werksfeer  

• een stageplek die meedenkt over je toekomst  

• een leuke stagevergoeding  

 

Wij zijn 

ZKER - dé duurzame partner in de Infra. 

Wij bieden al ruim 20 jaar ondersteuning op het gebied van CAD, GIS en revisie, 

engineering en landmeten en blijven ons hierin met veel enthousiasme ontwikkelen. 

 

Met hét arbeidsmarktplatform Jobs in Energy creëert ZKER een prachtige aanvulling op 

het producten- en dienstenpakket en weet hiermee op moderne wijze in te spelen op de 

snel wisselende banenmarkt in de energiesector. Op deze manier weten wij de spelers op 

deze markt succesvol te faciliteren.   

Contact 
Interesse gewekt? Stuur dan je CV met toelichting naar werken@zker.nl.  

Meer informatie kun je vinden op www.zker.nl en www.jobsinenergy.nl  
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