Stagiair Communicatie & Voorlichting
Wij zijn op zoek naar talent! Ben jij een 3e of 4e jaars HBO communicatiestudent, leergierig,
heb je sterke ideeën die je graag wil initiëren, werk je graag samen en ben je flexibel? Laat
het ons dan vooral weten, want wij zoeken vanaf september een stagiair die bijdraagt aan een
breed spectrum van communicatietaken.
In onze huidige structuur werken we met één Communicatiemedewerker, Anne. Je zult dus
veel met haar samenwerken. Dit is fijn voor jou, want zo leer je snel over de organisatie en
wat er allemaal bij komt kijken in de functie van Communicatiemedewerker. Dit is fijn voor ons,
want zo krijgt Anne hulp van jou bij het implementeren van communicatietools en verschillende
vormen van het communicatiebeleid en het organiseren van activiteiten.
Waar ga je stage lopen?
Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende
organisatie (ruim 500 medewerkers) en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving.
Wij geloven er in dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele
ondersteuning nodig is om die talenten te kunnen benutten. Onze kracht is het bieden van die
ondersteuning! Jaarlijks bereiken wij ruim 25.000 Rotterdammers vanuit meer dan 25 locaties
verspreid over heel Rotterdam. De kernwaarden van het CVD zijn: erin geloven, integer zijn,
verbinding maken en ontwikkelingsgericht zijn.
Je werkplek wordt het hoofdkantoor van het CVD aan de Westblaak in Rotterdam, tegenover
Anne aan wat ook wel ‘Blok C’ wordt genoemd. Blok C is het Projecten- en Communicatieblok.
Alle leuke CVD-brede projecten, activiteiten of evenementen worden vanuit Blok C
georganiseerd. Zo krijg je dus niet alleen mee wat Anne doet, maar nog veel meer!
Je gaat meewerken aan:
• Implementeren social media beleid;
• Onderhouden Intranet, website en social media;
• Verbeteringen aanbrengen aan de website;
• Ontwerpen, reviseren en bijwerken van flyer- en foldermateriaal en andere leuke ad hoc
verzoeken;
• Meedenken over en helpen verbeteren van communicatieprocessen en administratie van de
afdeling Communicatie & Voorlichting;
• Digitalisering van flyer- en foldermateriaal, verslagen en andere formats;
• Meehelpen met projecten als de sportdag voor medewerkers, het Sinterklaasfeest, het
Filmfestival voor cliënten etc.;
• Organiseren van campagnes rondom de Dag van de Mantelzorg, NLDoet, Burendag en de
Nationale Dag van de Vrijwilliger;
• Organiseren van de Introductiedag voor nieuwe medewerkers.
Daarnaast staan we er voor open als jij je afstudeeronderzoek bij ons wilt doen. Heb je al een
idee over wat je zou willen onderzoeken? Top! We horen het graag. Heb je dat nog niet?

Dan kunnen we daar uiteraard in meedenken. De duur van de stage en het aantal uren per
week bepalen we in overleg.
Wat breng jij mee?
• Natuurlijk een gezonde dosis motivatie en leergierigheid;
• Kennis van het programma InDesign (en als Photoshop ook kent is dat helemaal mooi
meegenomen);
• Zelfbewustzijn (hierdoor leer je immers);
• Humor is nooit weg;
• Goede ideeën en een frisse blik.
Wij bieden jou:
• een stagevergoeding van €300,- per maand;
• een afwisselende stageplaats, waarbij je eigen verantwoordelijkheid krijgt en de ruimte om
je te ontwikkelen;
• het ‘Beweeg mee met het CVD’ programma, o.a. workshops en altijd vers fruit op het werk.
Ben jij de stagiair die we zoeken?
Mail dan vandaag nog jouw motivatiebrief en CV naar vacatures@cvd.nl met als titel ‘Stagiair
met flair!’. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van ons aannamebeleid.

