
 
 
 
 
 

 
Marketing - Stage 

 
 
Over Attendi 
 
Op dit moment werkt ongeveer 1 op de 6 werkenden in de zorg. Als onze zorgbehoefte zich blijft ontwikkelen 
zoals verwacht, zal dat in 2060 1 op de 3 moeten zijn. Tegelijkertijd besteden zorgprofessionals vandaag de dag 
ruim 40% van hun tijd achter de computer aan administratie.  
Als zorgprofessional ben je het vak in gegaan om contact te maken met mensen en hen te helpen, niet om achter 
een computer te zitten. Bij Attendi is het onze missie om zorgprofessionals te laten interacteren met software 
zoals ze dat doen met hun cliënten, door simpelweg te praten.  
Onze AI-software, de Attendi Speech Service, is een totaaloplossing waarmee softwareleveranciers actief in de 
zorg hun oplossingen volledig spraakgestuurd kunnen maken. In bijvoorbeeld een Elektronisch Cliënten Dossier 
kunnen zorgprofessionals verschillende registraties verwerken met hun stem terwijl ze bij de cliënt zitten.  
 
Attendi is inmiddels uit de startup fase. Door de productintegraties heeft Attendi nu al een bereik van 100.000 
zorgprofessionals en dit aantal groeit hard door. Op dit moment gebruiken zorgprofessionals de Attendi Speech 
Service voor dagelijkse rapportages. De Attendi Speech Service gaat zich door ontwikkelen naar een platform 
waarmee softwareleveranciers nog veel meer functionaliteiten spraakgestuurd kunnen maken. Daarnaast sluiten 
steeds meer zorgorganisaties zich aan op dit platform. Om deze groei te realiseren zijn we opzoek naar 
versterkingen voor in ons team. 
 
Jouw verantwoordelijkheden 
 
Naast state-of-the-art technologie is het van groot belang dat onze oplossing een zo groot mogelijke positieve 
impact heeft. Als Attendi werken we nauw samen met grote softwareleveranciers actief in de gezondheidszorg. 
Onze oplossing is binnen hun product te gebruiken en in samenwerking met deze leveranciers benaderen wij 
zorginstellingen welke daarvan gebruiken kunnen maken. 
 
De softwareleveranciers bieden aan hun klanten de kwaliteitsoplossing van Attendi aan en dat is iets waarmee zij 
zich onderscheiden van de concurrentie. Als marketing stagiair bij Attendi werk je samen met het marketingteam 
van onze partners om de bekendheid van het Attendi merk te vergroten,  
 

- Het genereren van aantrekkelijke content voor op de website, socials en ter verspreiding door onze 
softwarepartners. 

- Het ondersteunen van onze partners bij het aanbieden van Attendi door het realiseren en aanbieden 
van sales & marketing materialen. 

- Digitale marketing: SEO optimalisatie, lead nurturing, website optimalisatie en Google Analytics. 
 
Gewenste profile 
 

- Je krijgt energie van het werken met hightech met maatschappelijke impact 
- Je bent ambitieus en gemotiveerd om veel te leren 
- Je bent proactief en niet bang om nieuwe dingen te proberen 
- Je hebt een studie op HBO/WO welke direct raakvlak heeft met het werk als marketeer 
- Je bent taalvaardig op een professional niveau in het Nederlands en je schrijft graag 
- Je bent minimaal 4 dagen in de week beschikbaar voor minimaal 4 maanden 

 
Interesse 

• Stuur dan je cv en motivatiebrief naar: roos@attendi.nl 


