Meewerkstage Communicatie
Wil jij ervaring opdoen bij een organisatie die er echt toe doet? Ben je 3e jaarsstudent
Communicatie, heb je een vlotte pen en ben je handig met social media? En zoek je een
stageplaats per februari 2019? Dan ben je bij ons aan het goede adres!
Wie zijn wij?
De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is één van de vijfentwintig veiligheidsregio’s van
Nederland. De VRHM werkt met negentien gemeenten, GHOR, brandweer, politie en andere partners
samen op het gebied van brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing en rampenbestrijding. De
organisatie bestaat uit circa 1400 medewerkers, waarvan 1000 brandweervrijwilligers (43 kazernes),
150 beroepsbrandweerlieden (4 kazernes) en 250 kantoormedewerkers.
Meedraaien als teamlid
Als stagiair Communicatie bij de afdeling Personeel, Organisatie en Communicatie, werk je samen
met twee senior communicatieadviseurs en een medewerker communicatie mee aan het totaalpakket
van communicatieactiviteiten. Je krijgt goede begeleiding en je draait vanaf dag één mee als teamlid.
Je standplaats is de brandweerkazerne in Leiden-Zuid. En als de stage wederzijds bevalt, is het
mogelijk om je afstudeerstage daarna ook bij ons te doen.
Wat ga je doen?
 Je plaatst berichten op onze social media;
 Je schrijft teksten voor ons intranet en nieuwsbrieven;
 Je laat drukwerk produceren;
 Je helpt bij het organiseren van open dagen;
 je ondersteunt de overige teamleden bij hun werkzaamheden;
 je beheert de mailbox van team Communicatie.
Wie ben jij?
 Je bent een 3ejaars hbo-student Communicatie of Commerciële Economie;
 Je zoekt een meewerkstage vanaf februari 2019;
 Je bent collegiaal;
 Je hebt gevoel voor humor;
 Je bent een aanpakker;
 Je laat je niet snel gek maken.

Wat bieden wij?
 Je krijgt een boeiende stageplaats in een dynamische, uitdagende, afwisselende, maar vooral
heel erg leuke werkomgeving.
 Je komt te werken in een klein team, waardoor je echt met alle facetten van het
communicatievak te maken krijgt en dus heel veel kunt leren.
 Er is volop ruimte voor jouw eigen inbreng;
 Je krijgt een stagevergoeding van €204,- euro bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.
Enthousiast geworden?
Voor meer informatie over deze meewerkstage kun je contact opnemen met Lisette Wenink,
coördinator/ senior communicatieadviseur, telefoon: 06 - 49 37 43 81, of e-mail:
lisette.wenink@brandweer.vrhm.nl.
Solliciteren?
Je kunt je motivatie en cv mailen aan communicatie@vrhm.nl onder vermelding van: ‘Meewerkstage
Communicatie’.

Voor indiensttreding wordt er een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

