De Bibliotheek Schiedam is op zoek naar:

stagiair(e) Communicatie
Ben jij een enthousiaste MBO student? Zoek jij een praktijkstage gericht op communicatie?
Zoek niet verder!
Als stagiair(e) Communicatie bij Bibliotheek Schiedam maak je kennis met het promoten van
activiteiten en producten, zowel online als offline. Je werk bestaat uit het bereiken van doelgroepen
op een efficiënte en originele manier.
Wat ga je doen tijdens deze stage?







Je beheert en onderhoudt de website en social media.
Je houdt onze Twitter/Facebook/Instagram up-to-date.
Je werkt mee aan diverse projecten waarvoor communicatie nodig is.
Je leert omgaan met ons CMS-systeem en helpt vervolgens onze website en narrowcasting bij te
houden.
En soms steek je de handen uit de mouwen voor hand- en spandiensten, bijvoorbeeld door te helpen
bij de organisatie van een culturele avond.
Nog veel meer!
Wat zoeken we?







Een stagiair met een relevante opleiding op MBO- niveau, op het gebied van Communicatie, Media of
Event-management.
Je bent enthousiast en creatief. Je schrijft foutloze teksten, hebt kennis van social media en online
communicatie en een goede kijk op grafische vormgeving.
Je hebt natuurlijk interesse in de bibliotheek, nieuwe media en informatie (delen).
Je bent communicatief vaardig, kunt uiteenlopende werkzaamheden goed plannen en organiseren.
Soms snel moeten schakelen en improviseren zie je als een uitdaging.
Je kunt zelfstandig werken in een klein team met een informele werksfeer.
Wat bieden we?





Een leerzame stageperiode met een gezellige werksfeer waarbij je de kans krijgt om veel eigen
inbreng te hebben.
De mogelijkheid om onder goede begeleiding kennis te maken met alle aspecten van de bibliotheek
en echt onderdeel te zijn van de organisatie.
Het gaat om een periode van 4-6 maanden, aantal dagen in overleg. Je krijgt een stagecontract voor
de duur van de opdracht, een gratis basislidmaatschap en evt. reiskostenvergoeding.
Interesse
Mail je motivatie met CV naar Daphne Meijer, Peoplemanager,
solliciteren@debibliotheekschiedam.nl.
Voor extra informatie over de inhoud van de stage kan contact opgenomen worden met Suzanne
Merema, smerema@debibliotheekschiedam.nl of via 010-7143601.

