
Vacature communicatiestagiair
vanaf jan/feb 2023

Social mediaberichten vormgeven en schrijven;
Ontwerpen van flyers, uitnodigingen en posters;
(Tiktok)video’s filmen en editen;
(Nieuws)artikelen schrijven;
Meedenken over communicatieplannen, campagnes en wervingsstrategieën;
Ondersteunen bij (online) evenementen, zoals kick-offs en eindevents, de
Algemene Ledenvergadering en politieke acties.

Social mediaberichten, podcasts, (tiktok) video’s, flyers en
artikelen: klinkt dit als je droom-stage? Geweldig, want dan ben
jij onze droom-communicatie-stagiair! Vanaf januari/februari
2023 zijn wij op zoek naar nieuw talent. Wil jij taboes doorbreken
en de mening van jóúw generatie van de daken schreeuwen? En heb
je creatieve ideeën over hoe dit moet in tekst, grafische content,
video’s of de productie ervan? Lees snel verder en reageer uiterlijk
20 november 2022.

Dit ben jij
Je vindt dat jongeren een stem moeten hebben in de samenleving en politiek. Het
zit je dwars dat jongeren met steeds hogere studieschulden kampen, weinig tot
geen kans hebben op een woning en dat de arbeidsmarkt nog steeds geen plek
voor iedereen is. En daar wil jij met je frisse blik op communicatie wat aan doen.
Je kent de doelgroep als geen ander, bent leergierig en enthousiast, kunt
zelfstandig én in teamverband werken en beheerst de Nederlandse taal
uitstekend. En je durft initiatief te nemen, fouten te maken en je eigen ideeën te
pitchen. Vanuit jouw specialisme ben je onmisbaar voor CNV Jongeren.

Dit ga je doen
Als stagiair ben je écht onderdeel van het communicatieteam. Deze kans wil je
pakken en dit ga je o.a. doen:

Wie wij zijn
CNV Jongeren is een onafhankelijke vakbond voor jonge werknemers in
Nederland. We zijn er voor de bijbaners, stagiairs, vakantiewerkers, studenten,
net-afgestudeerden, starters en young-professionals. Voor alle jonge mensen die
hun best willen doen om zich optimaal te ontwikkelen en hun beste bijdrage
willen leveren aan onze maatschappij. En samen creëren we verandering op vier
thema’s: werk(geluk), leren, inclusiviteit en geldzaken.



Een leuke stageplek van 9 tot 5, met toffe events in de avonduren waar je
soms ook bij aanwezig bent.
Een jong, dynamisch en informeel team, dat altijd klaarstaat om je te helpen.
Professionele stagebegeleiding met voldoende ruimte voor vragen,
evaluatiemomenten en eigen inbreng.
Veel ruimte om te leren, groeien en talenten te ontwikkelen.
Een prettige werkplek direct naast treinstation Utrecht Overvecht.
Een welverdiende stagevergoeding.

Dit krijg je van ons

Interesse?
Heb jij interesse in een stage bij CNV Jongeren? En denk jij dat er een match is?
Stuur dan je motivatie en cv naar Marsha Wolfkamp via
m.wolfkamp@cnvjongeren.nl. Dat mag als tekst, video of in een andere vorm die
je prettig vindt. Mail ons ook gerust bij vragen/opmerkingen/twijfels.

CNV Jongeren (h)erkent het belang van een diverse en inclusieve werkvloer; waar je
geboren bent, hoe je je identificeert en van wie je houdt maakt ons niet uit. Wij zijn
nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil wil maken voor mede-jongeren.
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