U Centraal
Pieterskerkhof 16
3512 JR Utrecht
030-2361717
www.u-centraal.nl

U Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden
informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont,
werkt of zorgt in Utrecht. Ook ondersteunt U Centraal lokale hulpverleners met expertise rond een
aantal thema's.
GEVRAAGD

Stagiair(e)

3e

of 4e jaars Communicatie

Algemene informatie:
Voor het studiejaar 2017 - 2018 zijn wij voor de periode op zoek naar een HBO student(e)
Communicatie (Communicatiemanagement of Bedrijfscommunicatie)
Als stagiair(e) ondersteun je de senior communicatiemedewerker van team Communicatie, dat
bestaat uit vijf medewerkers, die een aantal gezamenlijke en een aantal uiteenlopende taken
hebben, waaronder communicatie.
U Centraal vindt het belangrijk dat medewerkers & stagiairs van allerlei achtergronden zich thuis
voelen. De organisatie heeft een platte structuur, verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in
de organisatie. Mensen krijgen dus ruimte voor initiatief. We combineren een informele sfeer met
een bedrijfsmatige, professionele bedrijfsvoering.
Functie inhoud:









Je schrijft verschillende soorten teksten voor verschillende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld
aan een interview met een vrijwilliger die mensen ondersteunt bij de administratie, schrijft
een persbericht voor journalisten of een digitale nieuwsbrief voor medewerkers en/of
vrijwilligers;
Je maakt verschillende soorten posts in woord en beeld op sociale media (Facebook, Twitter,
LinkedIn);
Je ondersteunt verschillende teams in het ontwerpen van folders, flyers, posters;
Als collega doe je actief mee tijdens communicatie-overleggen;
Je denkt mee met de productie van filmpjes en animaties;
Je werkt met verschillende content management systemen voor het beheer van websites;
Heb je zelf nieuwe plannen? Dan staan wij hier zeer open voor!

Functie eisen:




Je hebt affiniteit met maatschappelijke vraagstukken, welzijn, zorg, mantelzorg,
vrijwilligerswerk;
Je hebt een vlotte pen, kunt goed organiseren, bent handig met computers;
Je kunt zowel zelfstandig als in een team samenwerken;
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Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
Je bent op de hoogte van de mogelijkheden van sociale media en kunt deze actief inzetten;
Je bent creatief, flexibel en enthousiast.

Wat bieden wij:
-

Een prettig leerzame en gevarieerde stageplaats
Ruimte om werkzaamheden op te pakken die jou aanspreken
Werkervaring in de snel veranderende praktijk van het welzijnswerk
Een werkplek waarin eigen initiatief gewaardeerd wordt
Begeleidingsgesprekken
Een stagevergoeding van € 200,- bruto per maand ( op basis van 32 uur )

Contactinformatie:
Voor meer informatie over deze stageplaats kun je contact opnemen met Eva-Maria den Balvert,
stafmedewerker communicatie, 06 517 00 548. Of mail je vraag naar: stagelopen@u-centraal.nl.
Solliciteren: Stuur je sollicitatie, voorzien van een recent CV, per e-mail naar stagelopen@ucentraal.nl o.v.v. vacaturenummer VAC-UC-2017-StageCommunicatie
Meer informatie over U Centraal
www.u-centraal.nl
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