
De Regenboog Groep is een Amsterdamse organisatie en zet zich al meer dan 40 jaar in 

voor mensen in (sociale) armoede zoals mensen met problematische schulden, dak- en 

thuislozen en mensen met psychiatrische klachten of een verslaving. Wij stimuleren hen 

zelf inhoud te geven aan hun leven en actief deel te nemen aan de maatschappij. Wij 

ondersteunen onze deelnemers op verschillende manieren. Zo hebben we 8 inloophuizen 

voor dak- en thuislozen, activeren we mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

en koppelen we jaarlijks zo’n 1000 vrijwilligers aan Amsterdammers die wel een maatje 
kunnen gebruiken. 

Voor de afdeling Communicatie zoeken wij voor minimaal 3 dagen per week een  

Stagiair Communicatie (m/v) 

Wat ga je doen? 

Als stagiair ondersteun je de afdeling Communicatie (3 medewerkers) ondersteunen bij het 
uitvoeren van communicatieactiviteiten. Hierbij kun je denken aan: 

 Het schrijven van artikelen en interviews voor onze website 

 Verzamelen en produceren van creatieve content voor onze sociale media 

 Werving van nieuwe vrijwilligers en donateurs via verschillende on- en offline kanalen 
 Helpen ontwikkelen en uitvoeren van een campagne om meer vrijwilligers te 

bereiken 

 Helpen bouwen aan een community van Regenboog-fans 

 Bijdragen aan de interne communicatie naar medewerkers en vrijwilligers 

Profiel 

Ben je de geschikte kandidaat voor deze functie, dan voldoe je aan de volgende criteria: 

 Vlotte, nauwkeurige pen 

 Actief op social media en neusje voor nieuwe ontwikkelingen op dit vlak 
 Geïnteresseerd in nieuwe media en campagnes 

 Initiatiefrijk, hands-on, zelfstandig, en flexibele werkhouding; 

 HBO/WO werk- en denkniveau 

 Affiniteit met de doelgroep en doelstellingen van De Regenboog Groep 

Ons aanbod 

Wij bieden een afwisselende en leerzame stage binnen een dynamische organisatie. Je 
werkt mee met een klein, informeel team en biedt hen ondersteuning in hun 
werkzaamheden. We houden erg van eigen initiatief en geven je graag de ruimte om eigen 
ideeën te ontwikkelen. De Regenboog Groep werk je bij een maatschappelijk relevatie 
organisatie en krijg je gegarandeerd een andere kant van Amsterdam te zien. 

Daarnaast bieden wij: 
• Reiskosten (op basis van openbaar vervoer tweede klas) 
• Stagevergoeding tussen de 200 en 250 euro per maand  

Interesse? 
Leuk! Stuur een e-mail met je CV en motivatie naar ibartelds@deregenboog.org Heb je 
vragen? Neem dan contact op met Ida Bartelds of Sander Kersten via 020 531 76 00. 
 


