Stagiair Communicatie
Wil jij bijdragen aan een Groene, Gezonde en Slimme regio? Dan hebben wij een toffe stageplek voor jou!
Je gaat aan de slag op de redactie van de Economic Board Utrecht met content, communicatievraagstukken en mailings. Je zal meewerken aan de dagelijkse communicatiewerkzaamheden, maar ook meedraaien in de organisatie en uitvoering van events en bijeenkomsten.
Denk bijvoorbeeld aan:
Actueel nieuws analyseren
o
o
Creëren van content voor de website (nieuwsberichten en agendaitems verzamelen en
schrijven)
o
Bijdragen aan onze communicatiestrategie
o
Uitnodigingen opstellen & mailings versturen
Kortom, een leuke uitdaging waarbij je veel kunt leren en je verder kunt ontwikkelen op de werkvloer.

Wat vragen we van jou?
o
o
o
o
o
o

Je bent student aan een hogeschool of universiteit;
Je volgt een studie (bedrijfs)journalistiek, marketingcommunicatie of een soortgelijke studie;
Je steekt graag de handen uit de mouwen en bent niet bang om fouten te maken;
Je bent communicatief sterk en je hebt zowel schriftelijk als mondeling een foutloze beheersing
van het Nederlands;
Je leert graag en kunt zelfstandig werken;
Je bent minimaal 5 maanden beschikbaar.

Wat bieden we je?
o
o
o

Een fijne werkplek in Utrecht;
Een gezellig team waar je veel kunt leren over marketing en communicatie;
Een passende stagevergoeding.

Wie zijn wij?

Wij zijn Economic Board Utrecht, afgekort EBU. Wij vertalen de behoefte naar gezond leven vanuit de
samenleving in de regio Utrecht naar meer banen en investeringen. Denk aan de vraag naar oplossingen
voor bijvoorbeeld hergebruik van grondstoffen, ouder wordende mensen, digitalisering en slimme, schone
mobiliteit. Als Economic Board Utrecht brengen we daarom in het Get Connected netwerk partijen met
elkaar in verbinding, in de vorm van coalities.
We organiseren Get Connected bijeenkomsten, bieden nieuwe en bestaande initiatieven een podium, helpen bij de ontwikkeling van groene, gezonde en slimme business cases en bij financiering van initiatieven.
Ook bieden we hulp bij internationalisering van initiatieven en talentontwikkeling. Voor het versterken van
bestaande initiatieven, voor matchmaking en voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

Meer weten over de EBU?

Bekijk onze website en vind ons op Twitter en LinkedIn.

Heb je interesse?
Stuur je motivatie en CV naar karien.docter@economicboardutrecht.nl voor 23 februari 2019.

