Studeer je marketing of communicatie, en wil je écht verschil maken?
Dan is de Nierstichting op zoek naar jou!

Stageplaats Kom in actie
voor minimaal 3 maanden
Wat ga je doen?
Binnen de afdeling Marketing & Communicatie zijn wij op zoek naar een stagiair (m/v) die samen met
de specialist acties de contacten met mensen onderhoudt die actief zijn op www.actie.nierstichting.nl .
Je helpt ze op weg met hun actie en de sponsorwerving. Daarnaast zorg je ervoor dat de acties in alle
media van de Nierstichting verschijnen.
Je hebt een mensgerichte en enthousiast instelling en bent goed in het schrijven van wervende
teksten. Je legt makkelijk contact en kan mensen motiveren en inspireren. Die kwaliteiten zet je in om
de sponsorwervers te adviseren en van informatie te voorzien. Ook verwerk je de resultaten uit acties,
zet je nieuwe acties op en deel je die met de rest van de wereld. En je praat mee: jouw nieuwe ideeën
over het onderhouden van contacten zijn welkom!

Wie zoeken wij?








3e of 4e jaars student (m/v) marketing/communicatie/leisure (hbo of wo)
je hebt zeer goede communicatieve vaardigheden
je kan goed wervend schrijven
je bent enthousiast, creatief, proactief en zelfstandig
je hebt affiniteit met social media
je kan goed informatie structureren
je bent minimaal drie maanden beschikbaar, voor ten minste 24 uur per week

Wat bieden wij?





De mogelijkheid om je (afstudeer)stage te doen in een professioneel marketing- en
communicatieteam en zo relevante werkervaring op te doen
De kans om je passie en talenten in te zetten om écht verschil te maken voor nierpatiënten
Goede begeleiding
Stagevergoeding in overleg

Wie zijn wij?
Iedere dag komen mensen in actie om bij te dragen aan een beter leven voor mensen met een
nierziekte. Deze actievoerders zijn zeer bevlogen mensen die de wereld inslingeren waarom zij hun
fondsenwervende actie doen en daarmee geld ophalen. Kortom: heel belangrijk voor de Nierstichting!
Wij helpen ze daarom waar we kunnen en maken graag hun initiatieven bekend. Jij kunt daar bij
helpen!
Deze stageplaats is bij het team Marketing & Communicatie van de Nierstichting in Bussum. Met een
kleine 20 gedreven collega's werken we samen aan fondsenwerving en communicatie om het leven
van nierpatiënten te verbeteren. De Nierstichting zet alles op alles om te zorgen dat nierpatiënten
voldoende vrijheid en energie hebben om écht te kunnen blijven leven. Zo financiert de Nierstichting
baanbrekend medisch onderzoek en werken we aan de ontwikkeling van een draagbare kunstnier.

Meer info & solliciteren
Laat van je horen! Stuur je motivatie met cv naar Sanne Kooter, specialist acties:
sannekooter@nierstichting.nl. Ook voor vragen kan je bij Sanne terecht: 06 289 534 61.

