Stagiair Media Developer gezocht M/V
Stichting Burger is een ideële organisatie die zich in de ruimste betekenis ten doel stelt de
burgers te informeren met betrekking tot burger en politiek.
Stichting Burger bestaat uit drie onderdelen, Evenement, Onderzoek en Academie.
Stichting Burger heeft de afgelopen jaren meerdere stagiairs mogen interesseren voor een
stage waarbij werk-en onderzoekservaring werd opgedaan. Een stage als ‘Media Developer’
houdt in dat je er voor zorgt dat media-applicaties perfect werken, maar ook dat ze
meegroeien met de organisatie en met de nieuwste technologieën. Je doet specialistische
kennis op van media, apparatuur en software en ook ben je actief met de vormgeving van
foto’s, video’s en websites.
Denk bij “stage lopen” niet alleen aan het uitvoeren van werk dat moet gebeuren, maar ook
aan een specifiek onderwerp dat jou interesseert op het vlak van Communicatie, Organisatie
of Presentatie. Tijdens de stage doe je werkervaring op en werk je aan de specifieke
verbetering voor de gebruikers (werknemers) en het aanbrengen van structuur binnen het
werkveld.
Met dit profiel scheppen wij een beeld van de activiteit(en), -zodat jij je kunt informeren en
kunt afwegen of Stichting Burger wellicht een interessante, leerzame en leuke
stagemogelijkheid voor je kan vormen waarbij we vooraf duidelijk afspreken wat elkaars
verwachtingen zijn. Uiteraard staan wij open voor mogelijke ideeën en inzichten die jij ons
kunt bieden op het gebied van gebruikersgemak, onze organisatie en de communicatie.

Overzicht (mogelijke) taken:
• Bouwen, onderhouden en verbeteren van websites en applicaties.

•
•
•
•

Creatief uitwerken van ontwerpen en ideeën (vormgeving).
Eigen initiatief en inbreng bijdragen.
Verbeteren interne communicatie.

Meewerken aan een beter verloop van processen en de inzet van middelen.
• Communicatie doelgroep(en) en Administratie.

Wat verwachten van stagiaires:

•
•
•
•
•

Aantoonbare ervaring en interesse m.b.t. het ontwerpen van onderdelen van
campagnes, websites en social media.
Ontwerpen van websites, logo’s en banners.
Om kunnen gaan met feedback en verantwoording voor keuzes afleggen.
Leren omgaan met planmatig werken en tijdsverantwoording afleggen.
Betrouwbaarheid en humor.
Een meer dan 9 tot 5 mentaliteit.

•

4 á 5 dagen per week, voor een tijdsduur van minimaal 4 maanden.

•
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Wat bieden wij stagiaires:
•
•
•
•

Uitvoerende en organisatorische werkervaring opdoen
Een prettige en veilige werkomgeving waarin je de kans krijgt om te leren
Betrouwbaarheid, begrip en humor
Goede stagebegeleiding en stimulans

Voor meer informatie verwijzen wij naar enkele van onze (partner)websites:
•
•
•

www.stichtingburger.nl
www.praatzuil.nl
www.gastsprekers.nl

Wil je bij ons aan de slag, neem dan contact met ons op en overtuig ons van je kwaliteiten.
E-mail ons je CV als je deze hebt, samen met een korte motivatiebrief naar
info@stichtingburger.nl. En als het kan stuur dan ook wat werkvoorbeelden (d.m.v.
hyperlinks) mee.
Met vriendelijke groet,
Dirk Jan Keijser
Stichting Burger (voorzitter)
T: 070 – 361 60 68
E: info@stichtingburger.nl
W: www.stichtingburger.nl
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