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Naam organisatie:  Puurenkuur Wellness Reizen Wereldwijd 

Afdeling:    Media & Marketing 
Post- en bezoekadres:   Lekstraat 44  

Postcode en Plaats:   1079 ER Amsterdam  

Contactpersoon:   Monique Zonneveld  
Telefoon:    020-5730350  

E-mailadres:    info@puurenkuur.nl  
Website:    www.puurenkuur.nl 

 

  
Omschrijving bedrijf:  

Puurenkuur is een van de grootste spelers op het gebied van wellness- en 
kuurreizen wereldwijd (kantoren in Amsterdam, Mechelen (België) en London 

(UK)). Met thema’s als ontspanning, yoga,  fitness, ayurveda of anti-stress zijn 
deze nieuwe vakanties van de toekomst dé trend met een snelgroeiende 

doelgroep. Onze missie is om bij te dragen aan de ontspanning van mensen, door 

mooie plekken te bieden waar gezonde voeding, (holistische) sportactiviteiten en 
behandelingen de boventoon voeren.  En dus wellness toegankelijk te maken voor 

een grote groep klanten. Ons aanbod is divers: van een yogaweekend in 
Nederland tot fitnessprogramma's in Spanje of een anti-stress reis in Thailand.  

 

 
Wie zoeken we?  

We zijn op zoek naar een enthousiaste stagiaire (40 uur per week) beginnende in 
februari of september. Je gaat onze afdeling Media & Marketing mede 

vormgeven waarbij we offline en online steeds verder willen integreren. Je maakt 

vlogs, bedenkt verhaallijnen (in samenwerking met onze specialisten), maakt een 
plan van de gehele media uitstraling naar buiten toe. Daar zitten heel veel 

aspecten in, waaronder tevens diverse films bedenken die je van A tot Z mag 
uitwerken, inclusief het filmen op bestemming in binnen- of buitenland.  

 
 

Eigenschappen die we graag in ons team zien  

We hebben een jong team, gedreven en enthousiast, met een hoge mate van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (dat vinden we belangrijk!). Er is veel 

ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Deze eigenschappen zien we graag 
in je terug. Net als een hands-on mentaliteit, creatief en oplossing gericht denken. 

Misschien zelfs een beetje ‘out of the box’. Vul het maar in, wij horen het heel 

graag! 
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