Ben jij een leergierige stagiair communicatie die herkenbaar en nabij is?
Zit jij in de 3e of 4e jaar van je studie? Wil je waardevolle kennis en ervaring opdoen bij een
maatschappelijke organisatie in het communicatie vak? En lijkt het je leuk om samen met 120
betrokken collega’s bij te dragen aan buurten waar bewoners zich thuis voelen? Dan zoek jij deze
gave stageplek!
Dit ga je doen
Je gaat aan de slag bij een maatschappelijk betrokken en informele organisatie. Samen zetten we ons
in voor sociaal duurzame wijken en buurten in de gemeenten Beuningen, Druten en Nijmegen. Waar
bewoners zich thuis voelen zodat ze het beste uit zichzelf halen. Met het energieke team
Communicatie draag je hieraan bij. Jij pakt hiervoor één of enkele projecten op. Zo maak je een
aanpak voor de inzet van social media, ga je aan de slag met het uitbreiden van onze beeldbank, stel
je een huisstijlhandboek en schrijfwijzer op voor collega’s of verbeter je de toegankelijkheid van ons
intranet- en onze website. Net wat past bij je opleiding en je persoonlijke wensen en ambities. Je
draait ook gewoon mee met je team en pakt de dagelijkse werkzaamheden op.
Als stagiair Communicatie ben je onderdeel van team Communicatie, dat bestaat uit een adviseur
Communicatie en twee medewerkers Communicatie. Communicatie valt onder de afdeling Service &
Communicatie.
Dit breng je mee
Je volgt een communicatie opleiding op MBO of HBO niveau. Je bent creatief, communicatief vaardig,
zelfstandig, leergierig en hebt gevoel voor beeld, taal en verschillende mediavormen. Jij leert van ons
en wij leren ook graag van jou. Je hebt dan ook een positief kritische blik. Je neemt graag het
initiatief en bent een echte sociale samenwerker. En je pakt de ruimte en je verantwoordelijkheid om
buiten de lijntjes te kleuren als dat bijdraagt aan je doel. Uitgangspunten die wij belangrijk vinden
zijn sociaal duurzaam, eigen kracht en maatwerk en herkenbaar en nabij. Die zie je dus ook terug in
ons gedrag. Dat betekent dat je, als je bij ons werkt, ook zélf sociaal, duurzaam, herkenbaar en nabij
bent. We hebben allemaal onze eigen specialismen, talenten en werkervaring. Die krachten
bundelen we om te werken aan sociaal duurzame wijken en buurten.
Spreekt dit je aan? Dan horen we graag van je, zodat we snel kennis kunnen maken. Voldoe je niet
aan alle vereisten, maar heb je wel interesse in deze stageplek? Maak dit dan ook kenbaar. We laten
ons graag verrassen. Via een gesprek komen we er samen achter of dit een passende stageplek voor
je is.
Dit krijg je van ons
• Begeleiding en reflectiegesprekken om je persoonlijk en vakinhoudelijk te ontwikkelen.
• Inzicht in onze sector en verschillende projecten. Zo helpen we je een brede blik te
ontwikkelen en bouw je een netwerk op.
• Een prettige, open en informele werksfeer met betrokken en enthousiaste collega’s.
De praktische zaken
• Heb je vragen over deze stageplek? Neem contact op met Jorik Soer, operationeel
manager Service & Communicatie. Je bereikt hem via telefoonnummer 06 235 747 37.
• Wil je reageren? Stuur dan vandaag nog je motivatiebrief met cv naar Rachelle
Wijnandts, HRM adviseur, hrm@woonwaarts.nl. De vacature staat open tot we de
geschikte kandidaat hebben gevonden, doch uiterlijk tot 29 augustus 2022.
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