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VACATURE

Voor het team Communicatie & Werving zijn wij op zoek naar een:

Stagiair events (32 uur)
Het Regio College biedt aan circa 6.000
studenten uitdagende en effectieve
beroepsopleidingen waar mogelijk samen met
bedrijven en instellingen in ZaanstreekWaterland. De (beroeps)praktijk heeft in het
onderwijs een centrale plaats. Voor de ruim
500 medewerkers zijn hart voor studenten,
klantgerichtheid en resultaatgerichtheid
belangrijke kwaliteiten.

» Het team
Het team Communicatie & Werving (C&W)
heeft een breed werkveld. We verzorgen inen externe communicatie, PR, woordvoering,
on- en offline wervingscampagnes,
evenementen, marketingactiviteiten en
adviseren hierover aan directie,
teammanagers en collega’s van het onderwijs
en de diensten. Het team is verantwoordelijk
voor de online en social corporate kanalen en
ontwikkelen studiekeuzecommunicatie.

» Wij zoeken
Gaat jouw hart sneller kloppen van het
organiseren van events? En ben jij
enthousiast, leergierig en een echte
doorzetter? Wij zijn op zoek naar een hboevents/communicatie stagiair. Jij bent
gedurende de stageperiode de rechterhand
van de eventmanager voor het organiseren
van een aantal van onze events zoals de
open dagen, de leerlingbezoekdagen, de
decanendag en het Uitblinkersgala. Tijdens
het voortraject zal jij het contact onderhouden

met onze onderwijsafdelingen en
ondersteunen in allerlei logistieke,
organisatorische en facilitaire zaken. Tijdens
het evenement stuur je collega’s en studenten
aan en ben jij het aanspreekpunt. Daarnaast
kun je meekijken en meewerken aan de
interne en externe communicatie en
marketing.

» Wat ga je doen
✓
✓
✓
✓

✓

✓

Je werkt mee aan het organiseren en
innoveren van onze evenementen
Je bedenkt samen met ons marketingacties voor onze evenementen
Je redigeert en schrijft persberichten
Je bedenkt en produceert PR acties,
en benadert onze pers, influencers en
andere relaties
Je werkt mee aan allerlei lopende
communicatiewerkzaamheden van de
communicatieafdeling
En natuurlijk werk je mee aan de
producties van evenementen!

» Wat verwachten wij van jou
✓
✓
✓
✓

Je bent representatief, klantvriendelijk en
stressbestendig
Je denkt mee met de eventmanager en
helpt met het verbeteren van processen
Je kunt snel schakelen en denkt in
oplossingen in plaats van problemen
Je bent zelfstandig, hardwerkend,
sociaal, leergierig en erg gemotiveerd

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Je hebt affiniteit met onze doelgroep
(15-25 jarigen)
Je bent een echte organisator;
Je bent op zoek naar een werkstage
(let op: geen onderzoek/afstudeerstage)
Je spreekt en schrijft vloeiend
Nederlands
Je bent voor minimaal 5 maanden
beschikbaar
Je bent 4 dagen per week beschikbaar
Je bent tijdens events ook ’s avonds
beschikbaar
Je volgt een hbo/wo-opleiding in de
richting eventmanagement/marketing/
communicatie en zit in je 3e of 4e jaar
Je beheerst het Microsoft Office pakket
goed en kunt uit de voeten met Adobe
InDesign en Photoshop

» Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Joyce Kabalt of met Kirsten van
Oosterhout van afdeling C&W via
jkabalt@regiocollege.nl of
kvanoosterhout@regiocollege.nl.
Wil je graag bij ons stage komen lopen?
Stuur je sollicitatie per e-mail aan
jkabalt@regiocollege.nl of
kvanoosterhout@regiocollege.nl.

