Meewerkstage: pr en social media
(met focus op onze decembercampagne)

Zoek jij dit najaar een leuke en veelzijdige pr en social media stage? En werk je graag
bij een organisatie waar je niet alleen veel kunt leren en doen, maar ook écht het
verschil maakt? Dan is dit echt iets voor jou. Wij hebben namelijk een stageplek op
onze afdeling Communicatie!
De Regenboog biedt steun aan Amsterdammers in de knel. Onze medewerkers en
vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor stadgenoten die bijvoorbeeld dakloos zijn,
schulden hebben of psychische problemen.
Tijdens je stage draai je volledig mee in het communicatieteam. Je ondersteunt je social
media-collega’s op allerlei manieren en maakt ijzersterke content. Je duikt in trends en
ontwikkelingen en denkt mee over het optimaliseren van onze campagnes.
Tijdens jouw stageperiode werk je mee aan onze decembercampagne waarmee we elk jaar
veel media aandacht krijgen en fondsen werven. Je vormt een team met de collega die
verantwoordelijk is voor de campagne en helpt bij het ontwikkelen van de middelen voor
deze multimediale campagne.
Daarnaast verzorg je de pr voor een ‘Huis van de Wijk’. Samen met onze coördinator ga je
aan de slag met de communicatie met als doel het buurthuis in Amsterdam-Noord op de
kaart te zetten. Je schrijft een communicatieplan en realiseert communicatiemiddelen.
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Deze stage past bij jou als je
● Een hbo-opleiding volgt in communicatie.
● Vanaf september 2022 een (meewerk)stage zoekt voor een periode van circa 20 weken.
● Eigen verantwoordelijkheid wilt en van aanpakken houdt. Enthousiast en exibel bent.
● Je betrokken voelt bij mensen in (sociale) armoede en een bijdrage wilt leveren aan een
socialer Amsterdam.

Wij bieden je
● De mogelijkheid om echt het verschil te maken in het leven van een ander.
● Kennis te maken met het reilen en zeilen binnen een maatschappelijke organisatie.
● De kans je te ontwikkelen in je vakgebied met verantwoordelijkheden en taken die
passen bij je opleiding.
● De allerleukste collega’s ;-).
● Iedere maand een stagevergoeding van € 350,- (op basis van fulltime).
● Een vaste stagebegeleider met wie je regelmatig je voortgang bespreekt.
● De mogelijkheid om je werkzaamheden deels vanuit huis te doen.

Geïnteresseerd om in ons enthousiaste team mee te draaien?
Neem dan contact op met: Sander Egas, Manager Informele Zorg & Communicatie,
segas@deregenboog.org of 06 - 57 70 59 21.

