
 

Ben jij een tweede- of derdejaarsstudent HBO die op zoek is naar een stageplek waar je 
veel kan leren, uitdaging hebt en een leuk team om je heen hebt? Dan hebben wij de 
stageplek voor jou! 
 
Je functie ziet er als volgt uit: 
Stage lopen bij Inclusief Groep is een prachtige kans om jezelf te ontwikkelen. Onze 
communicatie afdeling is kleinschalig waardoor jij als stagiair de gelegenheid krijgt om 
kennis te maken met de verschillende onderdelen van het communicatie vak! Een voordeel 
van een kleinschalige afdeling is dat je kan rekenen op directe begeleiding en coaching 
waardoor je de kans krijgt om jezelf persoonlijk goed te ontwikkelen. Je komt in aanraking 
met zowel de operationele- als de beleidsmatige kant van het communicatie vak. 
Daarnaast is dit een stage waarbij je volledig mee kan draaien en vanaf dag 1 onderdeel 
van het team bent, maar waarbij je ook de mogelijkheid hebt om te werken aan een 
onderzoek of opdracht. 
 
Als stagiair houd je je bezig met onder andere: 
 

 Bijhouden en beheren van de diverse interne en externe communicatiekanalen, 
waaronder de website, social media zoals LinkedIn, Facebook en Instagram.  

 Maken en versturen van de digitale nieuwsbrieven 
 Artikelen schrijven voor ons personeelsblad 
 Bijhouden van het digitale media archief 
 Schrijven van persberichten 
 Organiseren van evenementen 

Wat we van jou vragen 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair die een HBO opleiding richting 
communicatie volgt en praktijk ervaring op wil doen als communicatie medewerker. 
Verder vragen wij: 

 Betrokkenheid 
 Leergierigheid 
 Zelfstandigheid 
 Goede communicatieve werkzaamheden 
 Enige kennis van het beheer van Social Media en Wordpress 

Wat mag je van ons verwachten en wat hebben we je te bieden? 
Wij bieden jou de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Hierbij krijg je goede begeleiding van 
je collega’s en ga je samen werken aan je ontwikkeling. Je komt te werken in een leuk 
team en een mooie werkomgeving in Nunspeet. Bij ons krijg je de tijd om op de stageplek 
te werken aan opdrachten en verslagen. Ook ontvang je een marktconforme 
stagevergoeding. We willen graag dat je voor ongeveer 3 dagen per week beschikbaar 
bent.   
 
Enthousiast geworden? Neem dan contact op met Thea Zeevat (Directie 
assistent/Medewerker Communicatie), 06-10799390. Thea kan jou nog veel meer 
informatie geven over de functie en over Inclusief Groep. 

 


