Vacature: Stagiair Communicatie en Journalistiek
Wil jij werkervaring opdoen bij de grootste linkse partij van Nederland? Zoek je een
stage waarin je communicatie en journalistiek combineert? Wil jij jezelf ontwikkelen op
het gebied van contentcreatie, webredactie en schrijven? Kom dan stage lopen bij het
Wetenschappelijk Bureau GroenLinks in Utrecht. We zoeken een stagiair vanaf
september 2019.
Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (WBGL) is als onafhankelijke denktank leidend in
groenlinkse visieontwikkeling. Ecologische uitdagingen, grote ongelijkheid en ondergraving
van mensenrechten vragen om groene, sociale en progressieve antwoorden. WBGL brengt
wetenschap, maatschappij en politiek samen om tot integrale en op de lange termijn gerichte
oplossingen te komen. We publiceren onderzoeken, organiseren conferenties en lezingen
en geven vier keer per jaar tijdschrift De Helling uit, het kwartaalblad over groene en linkse
politiek.

Wie zoeken we?
•
•
•

Je bent een enthousiaste, proactieve hbo-student van de opleiding Communicatie of
Journalistiek.
Je hebt interesse in maatschappelijke en actuele vraagstukken.
Je hebt affiniteit met het GroenLinks-gedachtegoed.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je bedenkt, schrijft, redigeert, ontwerpt en beheert content voor onze sociale media en
website.
Je bent medebeheerder van onze website (webredacteur).
Je denkt mee over onze communicatiestrategie.
Je helpt bij de eindredactie van artikelen voor tijdschrift de Helling en eventueel met
andere redactionele taken, zoals interviews.
Je werkt mee aan de organisatie en promotie van evenementen.

Het bepalen van een eventuele onderzoeksvraag of afstudeeropdracht gaat in overleg. Die
stemmen we af op basis van interesse/leerdoelen van de stagiair en behoeftes van de
organisatie.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•

Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend.
Je schrijft goed en gemakkelijk. Daarnaast ben je in staat stukken van anderen te
verbeteren.
Je bent flexibel en houdt van een gevarieerd takenpakket.
Enige ervaring in het creëren van online content.
Enige ervaring in het werken met contentmanagementsystemen.
Ervaring en affiniteit met fotografie en video is een pre.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

De mogelijkheid om werkervaring op te doen bij een maatschappelijk betrokken
organisatie verbonden aan de grootste linkse partij van Nederland.
Een uitdagende stage met goede begeleiding afgestemd op jouw persoonlijke
leerdoelen.
Een informele werksfeer en enthousiaste, gedreven collega’s van wie je veel kunt leren.
Een werkplek in het centrum van Utrecht.
Een maandelijkse stagevergoeding van € 250,-.

Enthousiast geworden?
Stuur je sollicitatie voorzien van motivatie en cv naar Atty-Marije Horjus (Communicatie &
Evenementen), amhorjus@groenlinks.nl. Ook voor vragen kun je bij Atty-Marije terecht via email of telefonisch op dinsdagen en donderdagen 030-2399934.

