
 

 

 

MPI zoekt een Marketing & Communication Executive 

Heb jij affiniteit met Social Media, ben je “tech savvy” en vind je het leuk om zelf dingen te 
ontwerpen? Dan zijn wij naar jou op zoek. MPI zoekt een zelfstandige, proactieve, flexibele, 

mondige persoonlijkheid die zeer gedreven is en wil investeren in zijn/haar toekomst binnen 
de Meetings & Events Industrie. 

Meeting Professionals International The Netherlands Chapter (MPI Nederland) is een 

zelfstandige vakvereniging die onderdeel is van een 18.000 leden tellende wereldwijde 
vereniging voor Meeting Professionals. MPI heeft als doel om de gehele meetings & events 

industrie op een hoger platform te tillen. Dit doen we door alle kennis en kunde die in de 
branche aanwezig is, te bundelen en te delen met de mensen die de specifieke kennis nog 

niet hebben. MPI doet dit door middel van het organiseren van educatieve- en 
netwerkevenementen. De drie pijlers zijn ‘knowledge’, ‘community’ en ‘industry voice’. Wist 
je trouwens dat MPI de grootste vakorganisatie binnen de meetings & events industrie is. 

Als Marketing & Communication Executive ben je samen met het MarCom team 
verantwoordelijk voor de marketing en communicatie om de evenementen, trainingen en de 

producten die we in de markt zetten te promoten. Je zult zowel met de MarCom commissie 
samenwerken, als met alle andere commissies en je mede stagiair(s). De stageplaats biedt 

enorm veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen binnen de Meetings & Events Industrie 
en je kunt een groot netwerk opbouwen. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en je krijgt 

veel verantwoordelijkheid. Verder ben je, samen met de mede stagiair(s), contactpersoon 
nummer één voor MPI (telefonisch en via de e-mail). Je bezoekt dan ook verschillende grote 
evenementen zoals beurzen of congressen. 

Wat:  Stage 
Waar:  MPI Nederland, Stroombaan 4, Amstelveen 
Functie: Marketing & Communication Executive 
Info:  Stagevergoeding 
Website:  https://www.mpi.org/chapters/netherlands 
Contact:  wendy@mpiweb.nl | Tel: + 31 628 999 078 
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