Stagiair(e) communicatie en events
Tijdens je studie al maatschappelijk bezig zijn?
Kom dan ons versterken bij de voorbereidingen en het organiseren van events en het creëren van
sociale impact.
Waar ga je werken?
ReconnAct is een landelijk opererende organisatie voor het initiëren en ondersteunen van lokale
Job/ZZP-maatjes projecten, waarin Job/ZZP-maatjes begeleiding geven aan mensen die werk of
opdrachten zoeken.
Als stagiair(e) ga je werken binnen het kernteam van ReconnAct. Je zult dit team helpen en
ondersteunen bij communicatieve en promotionele activiteiten. Geen dag is hetzelfde en dat maakt
het leuk en leerzaam. Zo ben je het ene moment bezig met het maken van mailingen en bedenk je op
een ander moment een uitdagende social media post over een event.
Je gaat je in de aanloop naar ons event bezighouden met het mede-organiseren. Je zet je online en
offline marketing in om het event verder onder de aandacht te brengen, je onderhoud je contact met
onze samenwerkende partijen en je bent op de dag van het event natuurlijk met heel het team in de
weer om er een groot succes van te maken. Binnen deze verschillende werkzaamheden kom je direct
in contact met onze klanten, partners en netwerk.
Lijkt dit jou wat? En ben jij:
•
Een ambitieuze en energieke HBO student (bv. Marketing, Communicatie, Event- of Leisure
Management etc)
•
Enthousiast en sociaal (ook online) en je vindt het leuk om actief en betrokken te
communiceren
•
Iemand die graag in teamverband werkt, maar ook zelfstandig aan de slag gaat
•
Secuur en draai je je hand niet om voor administratieve taken
•
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands
•
Stressbestendig en creatief en niet bang om ideeën te delen
Wat bieden wij jou?
•
Een uitdagende stage, op een hele leuke en gezellige werkplek!
•
Je werkt binnen ReconnAct met een klein maar zeer enthousiast team waarbij een
teamgevoel sterk aanwezig is.
Solliciteren?
Wil je graag solliciteren, stuur dan een korte motivatie en je cv naar Stan Uyland via
info@reconnact.nl. Als we jouw sollicitatie hebben bekeken, laten we je zo snel mogelijk weten of we
je willen uitnodigen voor een kennismaking. Heb je vragen of wil je wat meer weten over de stage?
Dan kun je Stan bellen op 0346-352266

