
Vacature: Creative Business Stage 
 

Doe jij een hbo- of wo-opleiding in de richting van Marketing, Communicatie, Bedrijfskunde, of een 
andere relevante studie waarbij jij je creatieve ei op het gebied van zowel tekst als beeld helemaal 
kwijt kunt? Wij zijn op zoek naar een student, die ons naast aantrekkelijke teksten kan helpen met het 
visualiseren van onze campagnes en marketinguitingen. Ben jij op zoek naar een stage met eigen 
verantwoordelijkheden binnen een jonge organisatie die echt impact maakt op de warmtetransitie? 
Dan zoeken wij jou! 

Over Impuls advies 
Impuls advies is een adviesbureau dat zich richt op het ondersteunen van bedrijven en overheden 
die concrete stappen willen zetten in de warmtetransitie. Wij noemen dat “samenbouwen aan 
duurzame warmte”. We vertalen plannen en ambities naar concrete projecten die gerealiseerd 
moeten worden. Onze kracht ligt in multidisciplinaire vraagstukken op het snijvlak van techniek, 
financiën, beleid, strategie en politiek. We hanteren daarbij een integrale visie over de gehele keten, 
van bron tot en met klant. 

Wat ga je doen? 
Als creative business stagiair ga je aan de slag met het bedenken, creëren en produceren van 
content voor o.a. LinkedIn en onze website. Je beheert en optimaliseert onze LinkedIn-pagina en onze 
website. Je gaat aan de slag met de vormgeving van onze documenten, interviewt een van onze 
collega’s en maakt daar een toffe blog van. Je bouwt samen met ons aan de zichtbaarheid van 
onze organisatie. 
 

En waarschijnlijk komt er nog veel meer bij kijken. Dat is afhankelijk van jouw eigen input & ideeën en 
die van je collega’s. Wij kijken vooral naar wat jij leuk vindt, wat jou motiveert en waar je talent ligt. 
Kortom, een heel veelzijdige én uitdagende stage! 

Wie zoeken wij? 
• Je volgt een hbo- of wo-opleiding in de richting van Marketing, Communicatie, 

Bedrijfskunde, of een andere relevante studie 
• Je schroomt er niet voor om op je collega’s af te stappen 
• Je bent creatief, analytisch en resultaatgericht 
• Je beheerst de Nederlandse taal foutloos, zowel mondeling als schriftelijk 

Wat bieden wij?  
• Strategische focus: bijdragen aan de warmtetransitie 
• Een stagevergoeding van € 500,- bij een 40-urige werkweek 
• Modern kantoor in Utrecht 
• De mogelijkheid om zowel thuis als op kantoor te werken 
• Een werkplek waar creativiteit zeer gewaardeerd wordt en je ook echt direct iets met je 

ideeën kunt gaan doen 
 
Zie je na het lezen van deze vacature het zitten om bij ons stage te komen lopen? Stuur dan een 
motivatie en je cv naar solliciteren@impulsadvies.nl.  Heb je eerst nog vragen? Dan kun je contact 
opnemen met Jessica van Dijk | jessica@impulsadvies.nl | 06-27 86 79 76. 


