Vredenoord zoekt een enthousiaste HBO stagiair communicatie
Wil jij stagelopen in een unieke kleinschalige locatie met korte lijnen, grote mate van
zelfstandigheid in je taken en een prettige werksfeer? Solliciteer dan bij ons.
Vredenoord is een woonzorgcentrum voor wonen, welzijn en zorg. Vredenoord is gevestigd
in Huis ter Heide (Utr.). Cliënten (100) voelen zich thuis, er is ruimte voor ontmoeting,
zingeving en aandacht voor elkaar, de vraag van de cliënt is het uitgangspunt. Van origine is
Vredenoord een christelijke organisatie waar iedereen welkom is.
Met het motto “Hoofd, hart en handen” willen wij de uniekheid en de eenheid van de mens
benadrukken. Wij zoeken een balans in lichamelijke activiteiten, mentaal welbevinden,
welzijn, creatieve activiteiten en bezinning.
Wat houdt je stage in?






Je ontwikkelt communicatiemiddelen die in lijn liggen met de visie van Vredenoord.
Je geeft onze intranetsite een ‘boost’ door het levend te maken onder onze
medewerkers en vrijwilligers;
Je doet voorstellen voor het verbeteren van onze internetpagina en stelt
communicatie op die is afgestemd op onze doelgroep;
Je stelt een werkwijze op die ervoor zorgt dat alle ontwikkelingen die in huis
plaatsvinden bekendheid krijgen;
Je adviseert, gevraagd en ongevraagd, medewerkers binnen Vredenoord over het
opstellen van communicatie in diverse vormen.

Wat vragen wij?
 HBO, 3e of 4e jaars, opleiding Media, Communicatie;
 Een creatief en zelfstandig persoon die zich makkelijk beweegt in een informele sfeer;
 Jouw tijd en inzet om ons te ondersteunen bij het ontwikkelingen van onze
communicatiemiddelen.
Wat bieden wij?
 Een unieke kleinschalige locatie met korte lijnen;
 Een unieke stageplek waarbij je veel vrijheid krijgt en écht van betekenis kunt zijn;
 Prettige stagebegeleiding;
 Grote mate van zelfstandigheid in je taken en een prettige werksfeer;
 Stagevergoeding conform cao VVT.
Op welke wijze kun je solliciteren?
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze personeelsfunctionaris, Wilma Overeem, via
telefoonnummer (030) 69 31 665
Als je wilt solliciteren, mail dan uiterlijk 20 mei 2018 je CV en motivatiebrief naar:
personeelszaken@vredenoord.nl
Acquisitie naar aanleiding van de vacature stellen wij niet op prijs.

