WIJ ZOEKEN JOU!

Stagiair(e) Communicatie
32 UUR
WAT GA JE DOEN ALS JE BIJ ONS STAGE KOMT LOPEN?
Je krijgt inzicht in het functioneren van een Marketing & Communicatieafdeling binnen een
maatschappelijk betrokken organisatie.

Het is een zeer afwisselende stage, waarbij het accent ligt op het zo aantrekkelijk mogelijk
presenteren van Bo-Ex content op diverse interne en externe kanalen.

Je schrijft en denkt mee over social media post, nieuwsbrieven, website- en intranetteksten; zoals
inspirerende verhalen van onze huurders en ons bewonersblad.

WIJ BIEDEN

maximaal € 475,Een stagevergoeding
p/m - op basis van 36 uur

WIE BEN JIJ?
Je bent 3e of 4e jaars student aan de
hogeschool in de richting van communicatie
en/of marketing.
Je bent bij voorkeur voor minimaal 20 weken
voor circa 32 uur per week beschikbaar.

Een stage voor een duur
van 20 weken, startend
in najaar 2021.

Je maakt kennis met het
maatschappelijk werkveld
waarin ruimte is voor
persoonlijke ontwikkeling.

Bo-Ex is een erkend
leerbedrijf.

Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken
met Adobe InDesign.

Je bent eerlijk en betrouwbaar en handelt
integer.

Je bent leergierig, proactief en wil jezelf graag
(blijven) ontwikkelen.

Je werkt vanuit onze kernwaarden: huurder
centraal, saamhorigheid en verantwoordelijkheid geven en nemen.

Je werkt graag in teamverband en kunt
daarnaast goed zelfstandig werken.
Je bent maatschappelijk betrokken en hebt
affiniteit met onze branche.

Wij zijn een Utrechtse woningcorporatie met een warm hart voor de
huurders van onze 9.000 woningen. Als geen ander begrijpen we hoe
waardevol wonen is, vooral voor mensen met een beperkt budget.
Onze 95 medewerkers werken iedere dag aan betaalbaar en goed wonen in leefbare wijken en buurten. Dat doen we samen met huurders
en al onze partners. De huurder staat centraal,
we doen het met elkaar en vanuit een
eigen verantwoordelijkheid. Wil je meer
weten over onze organisatie? Bekijk dan
hier onze ondernemingskoers.

Enthousiast?

Vragen?

Stuur je CV en
motivatiebrief
naar werken@boex.nl

Esther Gruter
Teamleider
communicatie
06 51 57 15 76

Laat het ons weten!

Neem contact op.

