Sprankelende teksten schrijven, een aansprekende webpagina maken, interviews doen, beeld
verzamelen…..klinkt jou dat als muziek in de oren? Kom dan stage lopen bij Natuur en Milieu
Gelderland.
Wij bestaan in 2021 vijftig jaar. Dat willen we graag op een mooie manier zichtbaar maken op onze
online kanalen. Daarvoor zoeken we zo snel mogelijk de hulp van een enthousiaste
Stagiaire Online communicatie (3 – 6 maanden)
Wat ga je doen?
- Informatie verzamelen voor de tijdlijn van 50 jaar Natuur en Milieu Gelderland – in ons
archief, online en door gesprekken met oud-medewerkers;
- Deze informatie op een aansprekende manier weergeven op de website en plaatsen op onze
social media.
- Afhankelijk van de lengte van je stage en de vereisten vanuit je studie is dit aan te vullen met
extra onderdelen, zoals het aanvullen van informatie over de GoodFoodClub, onze
lidorganisaties, van de inspiratieblog Stoere Boeren of het schrijven van een socialmediaplan.
Wat vragen wij
- Je bent tweede- of derdejaars student marketing & communicatie of vergelijkbare opleiding
op HBO-niveau.
- Je kunt goed met Wordpress overweg.
- Je beschikt over een vlotte pen, initiatief en creativiteit.
- Vanwege de noodzaak voornamelijk thuis te werken, is het belangrijk dat je zelfstandig kunt
werken én weet wanneer je hulp moet vragen.
- En je hebt natuurlijk interesse in natuur, milieu en duurzaamheid.
Wat bieden wij:
- Een stage bij een dynamische organisatie die zich inzet om Gelderland mooi en duurzaam te
maken.
- Een mooie opdracht, waarbij je veel eigen inbreng hebt.
- Begeleiding door een ervaren communicatieprofessional.
- Flexibel werken met als basis het kantoor in Arnhem.
Wij willen de vacature graag zo snel mogelijk invullen.
Je kunt reageren door het sturen van je CV en een motivatie per email naar
sollicitatie@natuurenmilieugelderland.nl o.v.v. ‘sollicitatie stagiaire Communicatie’.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Els Sytsma, 06 1517 3777.

