STAGE CONTENT EN REDACTIE
Stagegegevens
Functie:
Opleidingsniveau:
Locatie:
Stageduur:

stagiair
HBO/WO
Rotterdam
6 maanden, startdatum in overleg

Maasstad Ziekenhuis
Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid is stevig verbonden met de omgeving. De sfeer in het Maasstad
Ziekenhuis is 'echt Rotterdams'. Medewerkers communiceren informeel en op directe wijze.
Als Topklinisch Opleidingsziekenhuis biedt het Maasstad Ziekenhuis uitstekende mogelijkheden voor
beroepsleidingen in uiteenlopende richtingen. Het ziekenhuis biedt werkervaringsplaatsen aan studenten van
opleidingen geneeskunde, verpleegkunde en aan studenten van paramedische en bedrijfsmatige opleidingen. Het
Maasstad Ziekenhuis biedt een stimulerende en veelzijdige werk- en leeromgeving met gerichte opleidingen,
praktijkmogelijkheden en faciliteiten en een open atmosfeer tussen opleider en student.
Stageplaats
Binnen het team Strategie – team Communicatie - is ruimte voor een enthousiaste student Journalistiek.
Wat ga je doen?
De stagiair(e) ondersteunt de communicatieadviseurs en persvoorlichter bij dagelijkse werkzaamheden en draagt
zorg voor correcte afhandeling van taken.
Tijdens je stage ga je aan de slag als redacteur en schrijf/redigeer je artikelen voor verschillende kanalen als de
website, intranet en het personeelsblad. Ook interview je patiënten en medewerkers en stel je persberichten op.
Je optimaliseert teksten voor de vindbaarheid van Google en biedt ondersteuning bij monitoring van social
media.. Je maakt maandelijks een contentkalender, bedenkt en schrijft posts voor social media-platforms als
Facebook, Twitter en Instagram en verzorgt het beeldmateriaal.

Jij







bent een student journalistiek;
bent zelfstandig, creatief en hebt oog voor detail. Je durft op anderen af te stappen;
draagt ideeën aan voor verhalen en geeft daar ook zelf vorm aan;
beschikt over uitstekende mondelinge én schriftelijke vaardigheden. Je kunt aantoonbaar goed schrijven;
hebt kennis van Word, Excel, Paint en social media.
Wij







zijn een dynamische afdeling met een gemotiveerd team;
bieden je een stageplaats voor de periode van een half jaar;
laten je graag kennis maken met content en redactionele werkzaamheden, persvoorlichtingswerkzaamheden en
het werken binnen een communicatieteam;
zijn als ziekenhuis door onze centrale ligging onder andere goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Zo is het
NS-station Lombardijen op loopafstand van het ziekenhuis;
vragen bij aanstelling om een verklaring omtrent het gedrag (VOG).
Meer weten?
Voor meer informatie over deze stagevacature kun je contact opnemen met:
Tanja Schollen, communicatieadviseur, via mail schollenT@maasstadziekenhuis.nl of telefoon 010-2913739.
Solliciteren?
Solliciteren? Mail je motivatie en C.V. aan stagebureau@maasstadziekenhuis.nl
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