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Ben je op zoek naar een uitdagende stageplek in een
maatschappelijk betrokken organisatie? Wil jij bijdragen aan een samenleving waarin mensen naar elkaar
omzien? Kan jij mensen raken met mooie verhalen en
ze enthousiast maken? Maar kan je daarnaast ook op
strategisch niveau meedenken en adviseren? Dan zijn
we op zoek naar jou!
Stichting TijdVoorActie
TijdVoorActie is een landelijke organisatie die ruim 25
lokale stichtingen ondersteunt die jongeren koppelt
aan vrijwilligersprojecten. TijdVoorActie werft nieuwe jongeren, sociale pioniers, voor het opzetten van
zo’n stichting en coacht en ondersteunt hen vervolgens.
Daarnaast werkt TijdVoorActie nauw samen met een
aantal landelijke partijen en ministeries (VWS, OCW
en SZW) om jongeren en vrijwilligerswerk landelijk op
de kaart te zetten.
Binnen TijdVoorActie zal je enerzijds aan de slag gaan
met het zichtbaar maken van de (sociale) impact. Door
storytelling, fotografie of film. Hiervoor bezoek je projecten en interview je betrokkenen. Anderzijds zal je
meedenken over de positionering van TijdVoorActie.
Hoe is de communicatie nu ingericht en wat kan wellicht
beter? Daarnaast zijn er allerlei losse projecten: het or-

ganiseren van een evenement, het ontwikkelen van een
nieuwe flyer. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en vrijheid om dingen op te pakken die je interessant vindt!
Dit ben jij:
•
Je studeert HBO Communicatie jaar 3
•
Je bent initiatiefrijk en creatief
•
Je bent sociaal
•
Je kan goed zelfstandig werken
•
Perfecte beheersing van de Nederlandse taal
•
Je kunt overweg met Wordpress (basis)
Wat ga jij doen?
•
Meewerken aan de (communicatie-) doelstellingen
van TijdVoorActie
•
Het bedenken en uitvoeren van campagnes en 		
projecten
•
Meedenken in de positionering van TijdVoorActie
•
Vrijwilligers projecten bezoeken en hier verhalen
over schrijven
•
Startende lokale stichtingen advies geven over hun
(externe) communicatie
Interesse?
We bieden je veel vrijheid om jezelf te ontwikkelen binnen een jong team in een mooie organisatie. Wil je meer
informatie of solliciteren?
Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar Hanneke van
de Put, hannekevandeput@tijdvooractie.nl

www.tijdvooractie.nl

