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VACATURE

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

Stagiair Communicatie
Het Regio College biedt aan circa 6.000

website. Verder verdiep je je in SEO en SEA

studenten uitdagende en effectieve

en werk je mee aan websiteoptimalisatie.

beroepsopleidingen waar mogelijk samen

» Wat ga je doen

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,



» Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Kirsten van Oosterhout via
kvanoosterhout@regiocollege.nl of met Joyce

Je bent verantwoordelijk voor de social

Kabalt via jkabalt@regiocollege.nl van

media kanalen

afdeling C&W.



Je bedenkt en produceert content
(foto/film/tekst)

Wil je graag bij ons stage komen lopen?

» Het team



Je denkt mee over campagnes

Stuur je sollicitatie per e-mail aan



Je schrijft berichten voor op het intranet

kvanoosterhout@regiocollege.nl



Je redigeert en schrijft persberichten

jkabalt@regiocollege.nl of.

Het team Communicatie & Werving (C&W)



Je verdiept je in SEO en SEA

heeft een breed werkveld. We verzorgen in-



Je werkt mee aan allerlei lopende

klantgerichtheid en resultaatgerichtheid
belangrijke kwaliteiten.

en externe communicatie, PR, woordvoering,

communicatiewerkzaamheden van de

on- en offline wervingscampagnes,

communicatieafdeling

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.

» Wat verwachten wij van jou


Je bent zelfstandig, hardwerkend,



Je hebt affiniteit met onze doelgroep

sociaal, leergierig en gemotiveerd
(15-25 jarigen)

» Wij zoeken



Volg jij een opleiding in de richting van



marketing/ communicatie en ben je op zoek
naar een leuke, uitdagende, creatieve
meewerkstage? Wij zijn vanaf juli/augustus
2022 op zoek naar een stagiair(e) op de
afdeling Communicatie & Werving!
Gedurende de stageperiode denk je onder
andere mee over de strategie, campagnes en
andere communicatie uitingen. Je laat je
creativiteit de vrije loop voor het creëren van
content voor op de socials, het intranet en de

Je spreekt en schrijft vloeiend
Nederlands
Je beheerst het Microsoft Office pakket
goed. Het is een pre als je uit de voeten
kunt met Adobe InDesign en Photoshop

