STAGE
LOPEN BIJ JIP?
Dat wordt een
super leerzame
tijd!

Onderwijs, geld, werk, wonen, seksualiteit, hulp,
verslaving, recht, jonge ouders, gezondheid en nog veel meer!

VACATURE:
COMMUNICATIE STAGE BIJ HET JIP
Voor schooljaar 2018-2019 zoeken we een enthousiaste MBO of HBO-stagiair Communicatie en/of Marketing, met affiniteit met social
media, voor een praktijkstage van (bij voorkeur) 10 maanden.

Over ons

JIP Haaglanden biedt advies en informatie aan jongeren van 12 t/m 27 jaar. Over alle onderwerpen die spelen bij het opgroeien in de stad.
Thema’s waar de meeste vragen over worden gesteld zijn: wonen, geldzaken en seksualiteit. Elke werkdag hebben we inloopspreekuur.
Daarnaast kunnen jongeren (en hun ouders of professionals) ons bereiken via telefoon, e-mail, de website en WhatsApp. We werken samen met
veel maatschappelijke partners en sommigen van hen houden speciale spreekuren bij ons op het JIP. Denk hierbij aan het Loket Jonge Moeders,
de Jongeren Rechtswinkel en het Centrum Seksuele Gezondheid.
Onze doelgroep is 100% social en online. Daarom willen we onze informatie ook net zo social en online maken. Daar hebben we jouw hulp bij
nodig.

Jouw stage

Je ondersteunt onze core-business met innovatieve marketing
en communicatie activiteiten. Met jouw creativiteit maak je de
vertaalslag van onze informatie naar aantrekkelijke campagnes
en socials die jongeren aanspreken. Je gaat tijdens je stage o.a.
aan de slag met het beheren van onze social media kanalen en
leert social media strategisch in te zetten om jongeren te helpen.
Daarnaast denk je mee aan creatieve acties en campagnes voor
onze doelgroep, ga je bloggen / vloggen en draag je bij aan tekst,
video en afbeeldingen voor de website.
Je takenpakket kan bijvoorbeeld bestaand uit:
•
Bloggen/vloggen
•
Vormgeven en foto’s bewerken
•
Animaties maken over jongerenthema’s
•
Website up-to-date houden
•
Schrijven van (web) artikelen/teksten
•
Ontwerpen van flyers- Promoacties tijdens events in de stad
en tijdens uitgaan
•
Meedenken aan nieuwe ideeën en concepten
•
Social media helpen onderhouden
We zorgen er samen voor dat jouw taken goed aansluiten bij je
leerdoelen en voorwaarden van je opleiding.

VEEL VRIJHEID, MOOIE PROJECTEN
Stage bij het JIP betekent veel vrijheid en
zelfstandigheid. Jouw creativiteit kun je bij ons
helemaal kwijt. We zoeken juist naar nieuwe manieren om
jongerenthema’s op een leuke, grappige, aansprekende
manier onder de aandacht te brengen. Zo hebben we
bijvoorbeeld de Block Reporters. Een groep vloggers die
de stad in trekt en op onderzoek gaat. Ze bezoeken events
en interviewen Haagse jongeren over actualiteiten.
Een ander project is We Hague. Een platform met de
Haagse uitgaansagenda voor jongeren en nieuwtjes over
kunst, cultuur en leven in de stad.
Voor beide projecten kun jij aan de slag. Vloggen, editen,
het vullen van de socials en het continu verbeteren van de
mediacampagnes.
Naast onze bestaande projecten is er zeker ook ruimte
voor jouw ideeën. Kom met een goed plan en we zorgen er
samen voor dat je het uit kunt voeren.

Wat we jou bieden

Je komt te werken in een jong en enthousiast team. Er hangt een informele en ontspannen werksfeer, waarbij er veel oog en ruimte is voor jouw
talenten en ontwikkeling. Je werkt in een klein team wat je taken afwisselend en uitdagend maakt.
Je kunt elke week een uur werken aan verslagen die met je stage te maken hebben en we bieden een bruto stagevergoeding van 125 euro per
maand bij 32 uur per week.

Matchen we?
•
•
•

Je volgt de opleiding Media of Communicatie. Ga voor het sollicitatiegesprek bij je opleiding na op zij een stage bij het JIP goedkeuren.
Je loopt vier dagen per week stage. Op maandag ben je aanwezig i.v.m. het teamoverleg. Wij stellen dit als voorwaarde, omdat wij het
belangrijk vinden dat stagiaires hierbij aanwezig zijn
Je bent enthousiast, toont initiatief, kunt zelfstandig werken en vindt het leuk om met jongeren te werken

Solliciteer!

Is je interesse na het lezen van deze informatie alleen maar gegroeid? Laat ons dit dan weten door een sollicitatiebrief en CV te sturen naar
info@jiphaaglanden.nl. We waarderen het enorm als je jezelf ook even voorstelt in een korte vlog of wat links toevoegt naar jouw portfolio.

070 - 205 35 00

www.jiphaaglanden.nl

06 - 15 888 955

info@jiphaaglanden.nl

Je vindt JIP ook op
de bekende social media

