Vacature stagiair / werkervaringsplaats
communicatie / multimedia
Samen met bewoners, overheden en bedrijven werkt de Brabantse Milieufederatie aan een mooi
en duurzaam Brabant. Wij houden ons bezig met klimaat & energie, natuur & landschap, milieu
en duurzame voedselvoorziening. Dat doen we door projecten, lobbying bij overheden en
campagne. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol. Daarom is de Brabantse
Milieufederatie regelmatig op zoek naar:
Stagiairs communicatie / multimedia
Voor minimaal 10 weken
Zoek jij een leerzame stageplaats? Neem dan snel contact met ons op!

Wat ga je doen?
Je gaat ons ondersteunen op het gebied van communicatie en multimedia. Afhankelijk van je
opleiding, kennis of ervaring kun je aan de slag met:
 Foto’s en filmpjes maken en bewerken
 Social media
 Teksten schrijven voor websites, nieuwsbrieven en pers
 Het updaten van de website www.goedboeren.nl
 Het organiseren van evenementen op het gebied van duurzame energie, lokaal voedsel,
landbouw of natuur
 Het organiseren of ondersteunen van campagnes zoals www.nachtvandenacht.nl
 Kleine nieuws-genererende onderzoeken
 Vormgeving en ontwerp van communicatiemiddelen
Wat breng je mee?
Als je bij ons stage wilt lopen heb je:
 Belangstelling voor communicatie en multimedia
 Schrijftalent
 Gevoel voor beeld en vormgeving
 Improvisatievermogen
 Vaardigheden op het gebied van communicatie- of ontwerpsoftware (Wordpress, Indesign of
andere Adobesoftware, etc.)
 Affiniteit met natuur, milieu en duurzaamheid
Je volgt bij voorkeur een opleiding op het gebied van communicatie, multimedia design of
eventmanagement.

Wat bieden wij?





Een leerzame en afwisselende stageplek waarin je zelfstandig kunt werken met voldoende
begeleiding
Een dynamische werkomgeving met aardige en betrokken collega’s
Bij een stage van 32 uur voor minimaal 10 weken: een stagevergoeding van € 125 per
maand óf een reiskostenvergoeding
Een mooie werkplek in het Natuurmuseum in Tilburg, die gemakkelijk bereikbaar is per
fiets, bus en trein

Meer weten over de Brabantse Milieufederatie? Kijk op www.brabantsemilieufederatie.nl.
Meer weten over onze stagemogelijkheden? Neem contact op met Marian Hulshof (tot 23 mei) of
Jesper Bekkers (na 23 mei), communicatie@brabantsemilieufederatie.nl, 013 – 535 6225.

