STAGIAIR FONDSENWERVING EN RELATIEBEHEER
Stagegegevens
Functie:
Opleidingsniveau:
Locatie:
Stageperiode:

stagiair fondsenwerving en relatiebeheer
HBO Communicatie / Commerciële Economie
Rotterdam
vanaf september of conform opleiding; stageduur conform opleiding

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 de afdeling Strategie is er ruimte voor een enthousiaste student. De afdeling Strategie is verantwoordelijk
voor organisatieadvies, communicatie, marketing, relatiebeheer eerste lijn, evenementencoördinatie,
fondsenwerving en patiëntenvoorlichting. Deze stageplaats is hoofdzakelijk bedoeld als leerplaats voor het
onderdeel fondsenwerving, maar er is een grote overlap met relatiebeheer en evenementencoördinatie.
Wat ga je doen?
Er is volop ruimte om in overleg de volgende activiteiten op te pakken:

Ondersteunen bij fondsaanvragen

Ondersteunen bij organisatie (vrienden)events

Online research bedrijven

CRM bijhouden

Doorlopend macro-onderzoek (up to date houden branche-informatie)

Digitaliseren archief

Nieuwsberichten schrijven rond sponsorevents/openingen

Opzetten halfjaar-nieuwsbrief

Bijhouden website en Facebook

Eigen projecten:
o Opzetten sponsoracties rondom hardloopevents
o Coördineren ontwikkeling nieuw digitaal platform
Daarnaast staan we open voor eigen initiatieven.
Jij






bent een student Communicatie of Commerciële Economie
bent sociaal, enthousiast, creatief en een doorzetter
vindt mondelinge en schriftelijke communicatie één van je sterke punten
bent handig met computers (vanzelfsprekend Office, social media en kennis van databasemanagement)
Wij








zijn enthousiaste en ervaren stagebegeleiders
geven je volop kansen voor ontwikkeling
bieden je de kans om kennis te maken met de gezondheidszorg op alle niveaus en met al haar facetten
geven je de mogelijkheid je zakelijk netwerk uit te breiden
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).
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Meer weten?
Voor meer informatie over deze stagevacature kun je contact opnemen met:
Floortje Jongkoen, fondsenwerver, via mail jongkoenF@maasstadziekenhuis.nl of telefoon 010-291 3894.
Solliciteren?
Solliciteren? Mail je motivatie en C.V. aan stagebureau@maasstadziekenhuis.nl
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