Maak werk van je studie!
Word jij onze nieuwe stagiair Communicatie? (m/v)
Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken biedt huisvesting in het Gooi, de Vechtstreek en
Eemland aan zo’n 19.000 personen. Met zo’n 65 betrokken, enthousiaste en ondernemende
medewerkers zetten we ons in voor comfortabel en betaalbaar wonen. We zijn een financieel
gezonde woningcorporatie en werken vanuit deze basis actief aan de volkshuisvesting. Onze
ambitie is om met beperkte beschikbare middelen zoveel mogelijk resultaat te bereiken.
In onze open bedrijfscultuur heerst een positieve sfeer waarin de meest uiteenlopende talenten
en diverse karakters zich thuis voelen. Wij bieden een collegiale werksfeer en ruimte voor
individuele wensen. Van onze medewerkers verwachten wij dat zij invulling geven aan goed
werknemerschap. Daarmee bedoelen we dat we op basis van volwassen arbeidsverhoudingen
rekening met elkaar houden.
Jouw stage
Neem een kijkje in de keuken bij de meest favoriete woningcorporatie van het Gooi. Als stagiair
Communicatie ben je bezig met alle voorkomende communicatie-thema’s zoals het schrijven van
persberichten, redigeren van teksten voor het bewonersmagazine, begeleiding van drukwerk, het
actualiseren van de website en ondersteunen bij andere voorkomende werkzaamheden op de
afdeling. Je krijgt de ruimte om zelfstandig activiteiten uit te voeren. Jouw ontwikkeling staat
centraal, maar we willen ook graag van je leren. Je gaat samenwerken met de
Communicatieadviseur die rechtstreeks valt onder de Directie. Uiteraard ontvang je een
passende stagevergoeding.
Jouw bagage
de

Je bent 3 jaars HBO student richting Communicatie en op zoek naar een stageplaats voor 32
uur per week. Door je gedreven en leergierige instelling en initiatiefrijke manier van werken haal
je het maximale uit je stage. Je bent in staat om te communiceren met collega’s op verschillende
niveaus. Daarnaast zijn collegialiteit, flexibiliteit en een hands-on mentaliteit essentieel.
Interesse?
Stuur dan je motivatie met CV naar P&O@gooienom.nl ter attentie van de afdeling Personeel &
Organisatie.
Voor meer informatie over de stageplaats kan je contact opnemen met Birthe Dijkman,
Communicatieadviseur via het telefoonnummer (035) 672 66 99.

