Stage communicatie
Voor onze afdeling Events en Studiereizen zijn we op zoek naar een leergierige communicatie
stagiair(e) die naast het doen van onderzoek ook graag de handen uit de mouwen steekt.
Wie is OinO-Advies?
OinO-Advies is een onderwijsadviesbureau dat zich richt op professionals binnen de voor- en
vroegschoolse educatie en het primair onderwijs. Wij geloven in de kracht van de professional.
Met training, coaching en advies laten wij talenten ontdekken en vergroten het
ondernemerschap van de professional. Uiteindelijk doel is een duurzame ontwikkeling van kind,
professional en organisatie.
De tak Events en Studiereizen is verantwoordelijk voor de organisatie van studiedagen, events,
congressen en studiereizen naar het buitenland voor het primair onderwijs. Ieder jaar
organiseert OinO-Advies haar Nationaal Congres en het Jonge Kind Event. Dit jaar is een
bijzonder jaar, OinO-Advies bestaat tien jaar. Het is dan ook ons jaar van het geluk!
Wie zoekt OinO-Advies?
Voor de afdeling Events en Studiereizen zijn wij op zoek naar een stagiair(e) die wil
ondersteunen in de organisatie van events en gelijktijdig onderzoek verricht.
Jij bent een vlotte, enthousiaste en zelfstandige werkende communicatiestudent die in de
laatste fase van de studie zit. Je ondersteunt de eventmanagers in de dagelijkse uitvoering
van hun werkzaamheden en draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van een
communicatieplan. Je maakt het organisatieproces voor diverse events van begin tot einde
mee en krijgt daarbij de ruimte om verschillende taken op je te nemen. Denk aan de
afstemming met opdrachtgevers, het maken van draaiboeken en de ontwikkeling van diverse
communicatie uitingen. Je genereert content voor onze website en sociale media. En
uiteraard ben je van de partij op de dag dat een event plaatsvindt.
Je stageopdracht betreft het opstellen van een communicatieplan gericht op de inzet van
sociale media in het bijzonder. Gedurende je stage mag je dit voor diverse events ten uitvoer
brengen.
Wie ben jij?
Ben jij een enthousiaste, gemotiveerde student met hands-on mentaliteit? Heb je affiniteit met
het onderwijs en herken je je in onderstaand profiel?
• HBO denkniveau
• 4e jaars student Communicatie
Je hebt kennis van en ervaring met sociale media
• Je bent een teamplayer, werkt zelfstandig, bent flexibel en initiatiefrijk;
• Je beschikt over analytisch vermogen en bent goed in plannen en organiseren;
• Je denkt actief mee en bent niet bang om nieuwe ideeën aan te dragen.
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Wat kan OinO-Advies je bieden?
Een stageperiode van 1 september 2017 tot en met 1 februari 2018
• Veel vrijheid en ruimte om je stage naar eigen inzicht in te vullen;
• Mogelijkheid om de naamsbekendheid van OinO-Advies nog verder uit te dragen met
het door jou te ontwikkelen communicatieplan;
• Een gezellig team aan collega’s binnen een relatief kleine organisatie;
• Een prettige werkomgeving in een knus jarendertig kantoor in Voorst;
• Een stagevergoeding;
 Vooruitzicht op een aanstelling na je afstuderen.
Kom je ons team versterken?
Stuur je motivatiebrief en CV vòòr maandag 10 juli naar f.overbeek@oino-advies.nl.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met Femke Overbeek op 06 47 16 54 88.
We zien je motivatie graag tegemoet!
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