Gezocht

communicatie
talent

32 uur
per week

Meewerkstage

Even voorstellen

Dit ben jij
• Handig met online
communicatietools zoals

beheerst de Nederlandse taal

Coosto, Mailchimp, Mentimeter

uitstekend

en Google Analytics is een pré
• Student aan een hboopleiding op het gebied van
Communicatie

• Enthousiast en creatief, je
houdt ervan om nieuwe
dingen te bedenken
• Nieuwsgierig en energiek,

• Handig met zelf filmen en
monteren

maar tegelijkertijd ook
gestructureerd en je houdt

• Flexibel inzetbaar en je hebt
geen 9 tot 5 mentaliteit

Samenwerken aan een duurzame maatschappij, een fijne woning voor iedereen

• Communicatief sterk en je

het overzicht
• Jij denkt in kansen en
mogelijkheden

en woonplezier in de buurt. Dat zijn onze drie doelen voor de komende jaren.
We willen zichtbaarder zijn voor onze bewoners en stakeholders in ons
werkgebied. We gaan duidelijk laten zien wat wij doen en waarom. We gaan
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vertellen wat ons zo uniek maakt en geven medewerkers en bewoners ‘een
gezicht’ door met ze in gesprek te gaan. En daar hebben we jouw hulp hard bij
nodig. Onze afdeling Communicatie zoekt vanaf september 2021 versterking voor
6 maanden. Volg jij een opleiding in de richting marketing en/of communicatie
op hbo-niveau? Wil jij eindelijk eens het geleerde in de praktijk brengen?
Heb jij zin om bij een woningcorporatie aan de slag te gaan? En ben jij 32 uur
per week beschikbaar? Dan zoeken we jou! Lees gauw verder om te zien of
we bij elkaar passen.

Dit doe jij
Nieuwsberichten schrijven en

Drukwerk begeleiden

plaatsen op onze website, intranet
en LinkedIn

Meehelpen met het organiseren van
interne en externe evenementen

Google Mijn Bedrijf pagina

Maandelijks online nieuwsbrieven

zoals personeelsbijeenkomsten en

in de gaten houden

schrijven

opleverhandelingen

Interviews afnemen

Aansturen externe partijen zoals

Meehelpen bij de totstandkoming van
het tweejaarlijkse bewonersmagazine

de vormgever
Allerhande communicatieklusjes ter
Social media contentkalender in
Teksten schrijven en redigeren

Coosto monitoren

Vragen?

Reageren

Bel Mieke Wester op 035 – 672 66 27
of mail naar m.wester@gooienom.nl

Stuur je reactie met cv naar hrm@gooienom.nl

Werken in een
gezellig en jong
team met korte
lijntjes

Goede
stagebegeleiding

De mogelijkheid
om veel te leren

Goede
stagevergoeding

Een dynamische
organisatie
middenin een
groeifase

Reiskostenvergoeding

Laptop en mobiele
telefoon van
de zaak

Ondersteunen bij de uitrol van
een social media beleid

Maandelijks mediarapportages maken

Veel vrijheid én
gezelligheid

ondersteuning communicatieteam

Ons kantoor zit in Hilversum tegenover het station, maar in
verband met corona werken de meeste collega’s op dit moment
vanuit huis. Maar we zijn inmiddels helemaal gewend om op
afstand te werken en er is veel online contact met collega’s.
We zijn zelfs genomineerd voor (thuis)werkgever van het jaar! Dat komt dus
helemaal goed. Lees hier 10 redenen waarom je bij ons stage wilt lopen.

Het Gooi
en Omstreken
www.gooienom.nl

