GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. De GGD
biedt actief 'Een gezond houvast' en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid
van de inwoners.
Binnen team communicatie zijn wij op zoek naar een:

stagiaire communicatie 32-36 uur per week
Hoe ziet je werkdag er uit?

Wie zoeken wij?

Maandagochtend begin je de dag actief achter
een fietsbureau op de GGD en werk je
ondertussen aan het vullen van de nieuwe
GGD website. Ondertussen kijk je snel even
naar het nieuws van de dag. Een toename van
mazelen in Europa, daar kun je wel iets
mee. Samen met de verpleegkundige
reizigerszorg schrijf je er een bericht over voor
op Facebook.

Je volgt de opleiding Communicatie op
minimaal hbo-niveau;

Na de lunch ga je aan de slag voor het
programma NOG Fitter en Vitaler. Je gaat een
leuk, inspirerend filmpje maken over bewegen
op het werk. De rest van de middag werk je de
website bij van NOG Fitter en Vitaler en ga je
op zoek naar een leuke post om te delen op
LinkedIn.
Wat ga je doen?
•
•

•

Je ondersteunt bij het project NOG
Fitter&Vitaler (stimuleren van
gezondheid op de werkvloer).
Je maakt, plaatst en beheert content
op onze verschillende social media
kanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn
en YouTube).
Je verricht andere voorkomende
marketing en communicatie
activiteiten.

•
•
•
•
•

Je bent goed in het schrijven van
leesbare (web)teksten, zonder
schrijffouten;
Je hebt ervaring met Adobe Indesign,
Photoshop en Adobe Première (of
vergelijkbare programma’s).
Je hebt kennis van Wordpress en
Umbraco of weet je dit gemakkelijk
aan te leren. SEO is een pré.
Je bent creatief en kan je goed in de
verschillende doelgroepen inleven.
Je bent fulltime beschikbaar (32 - 36
uur per week).

Wat bieden wij?
Een tof team. Een echte meewerkstage voor
minimaal 5 maanden. Je krijgt veel vrijheid en
ruimte voor eigen initiatieven en ideeën. Een
mooie kans om een portfolio op te bouwen.
Een stagevergoeding.
Meer informatie
Vragen of meer informatie? Neem dan contact
op met Wilma Rieck T. 088 – 443 3304
w.rieck@ggdnog.nl) of Sanne Wisselink,
s.wisselink@ggdnog.nl, T. 088 - 443 35 94
Je reactie
Je motivatie met CV kun je mailen naar GGD
Noord- en Oost-Gelderland, afdeling
communicatie: communicatie@ggdnog.nl

