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Stagiair Social Media 

Studie: Communicatie, Marketing (HBO/WO) 
Organisatie: Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis 
Afdeling: Fondsenwerving 
Locatie: Rotterdam 

Over Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis 
Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis helpt projecten te realiseren ter verbetering van de patiëntenzorg 
binnen het Maasstad Ziekenhuis. Deze projecten kunnen niet door de reguliere zorgbudgetten gefinancierd 
worden. Daarnaast is het de wens om onderzoek binnen het ziekenhuis verder te stimuleren door middel van 
een Onderzoeksfonds. 

Wat ga jij doen? 
De vriendenstichting heeft onlangs een nieuwe website ontwikkeld. De volgende stap is het inzetten van de 
social media kanalen om verbinding te leggen met onze achterban en deze verder uit te breiden. We willen 
hen informeren over de doelstellingen, behaalde resultaten en nog te realiseren projecten. 

Als stagiair Social Media stel je, samen met de adviseur fondsenwerving, een content- en socialmediastrategie op en laat 
je deze zo goed mogelijk tot uiting komen. Je analyseert de resultaten van de geplaatste content en voert SEO-gerelateerde 
aspecten uit voor de content-optimalisatie. Daarnaast onderzoek je nieuwe mogelijkheden om de naamsbekendheid van 
de vriendenstichting via social media te vergroten. 
 
Wat verwachten wij van jou? 

 Je bent communicatief sterk en hebt ervaring met het ontwikkelen van een socialmediastrategie 
 Je volgt momenteel een aansluitende opleiding zoals Communicatie en/of Marketing 
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal 
 Je kan zelfstandig werken, ook vanuit huis. Momenteel werken wij veel vanuit huis 
 Je bent bij voorkeur 24 tot 32 uur per week beschikbaar. Eventueel is minder uur, maar minimaal 12 uur per 

week, ook mogelijk 
 
Wat bieden wij jou? 

 Enthousiaste en ervaren stagebegeleiding 
 Volop ruimte voor ontwikkeling 
 Een informele werkomgeving waarin we jouw creatieve ideeën omarmen 
 Stagevergoeding en reiskostenvergoeding volgens cao Ziekenhuizen 

 
Sollicitatieprocedure 
Heb je vragen? Neem dan contact op met Beer Lankhorst (adviseur fondsenwerving), mail 
lankhorstB@maasstadziekenhuis.nl. 
 
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en cv naar stagebureau@maasstadziekenhuis.nl  
Vermeld daarbij duidelijk in welke periode je stage loopt en op welke dagen je beschikbaar bent. 


