Stage Communicatie gemeente Leiden
Voor wie Leidse kennis wil verbinden met de maatschappelijke Leidse uitdagingen
Gemeente Leiden

Leiden is een geweldige plek om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn. Leiden
is de Stad van Ontdekkingen, met een prachtige historische binnenstad en een rijke traditie van
kennis en cultuur.
Met hart voor de stad …. zo werken wij als gemeentelijke organisatie voor Leiden. Steeds vaker
zoeken we de samenwerking met de stad, haar inwoners, ondernemers en andere partijen
(waaronder onderwijsinstellingen!) om nieuwe en waardevolle ideeën en initiatieven te laten
ontstaan en in de praktijk te brengen. Samen maken we Leiden en de Leidse regio een nog
geweldiger plek. Stage lopen bij Leiden … iets voor jou?
De samenwerkingsovereenkomst ‘programma Leiden, Kennisstad’

Afgelopen juli tekenden de Universiteit Leiden, het LUMC, de Hogeschool Leiden en de gemeente
Leiden een samenwerkingsovereenkomst om de samenwerking tussen deze partijen verder te
intensiveren. Als onderdeel van deze samenwerking is een kennismakelaar aangesteld, die zorg
draagt voor een soepele samenwerking en de uitvoer van de afgesproken projecten. Jij zal samen
met de kennismakelaar aan de slag gaan om de externe communicatie rondom de
samenwerkingsovereenkomst zo goed en zo veel mogelijk uit te dragen.

DE GEMEENTE LEIDEN IS OPZOEK NAAR EEN ENTHOUSIASTE EN LEERGIERIGE STAGIAIR
VOOR EEN

STAGE COMMUNICATIE

Wat houdt de stage in?
Samen met de kennismakelaar zal je actief bijdragen aan de uitvoering van de
samenwerkingsovereenkomst, waarbij jouw taken zich vooral op de externe communicatie richten. Hierbij
kan je denken aan het schrijven van nieuwsberichten, het bijwerken van de website, bijdragen posten op
social media, beelden maken/bewerken en andere communicatie-activiteiten. In brede zin is je opdracht
als volgt geformuleerd: Hoe kunnen we de aanwezige kennis in de stad Leiden zo optimaal mogelijk naar
buiten toe uitdragen?
Naast je activiteiten op het gebied van de externe communicatie, werk je veel samen met de

kennismakelaar en assisteer je haar in haar werkzaamheden. Je krijgt de kans om veel bij te leren op het
gebied van externe communicatie, kennisinstellingen in Leiden en de samenwerkingsovereenkomst.

Wat neem je mee?
Als stagiair communicatie ben je goed in het samenwerking met anderen en vind je het leuk om nieuwe
manieren te vinden om de externe communicatie verder te verbeteren. Je haalt plezier uit samenwerking
in een multidisciplinair team maar kunt ook goed zelfstandig werken. Daarnaast ben je in staat goede en
toegankelijke stukken te schrijven en ben je creatief.


Je bent een HBO-student



Je volgt een relevante opleiding zoals communicatie of journalistiek



Je kunt goed samenwerken en bent creatief in het vinden van nieuwe manieren om de externe
communicatie verder te verbeteren



Je bent visueel ingesteld en kan korte filmfragmenten maken en bewerken



Je bent enthousiast voor een stage in en voor de stad Leiden.

Wat bieden wij?







een uitdagende en afwisselende stage
een informele werksfeer
een professionele werk/leeromgeving waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling
een netwerk van jonge collega’s (Jong Leiden)
een maatschappelijk relevante werkomgeving in een boeiende stad
een stagevergoeding van maximaal € 350,- bruto per maand.

Enthousiast geworden over deze stageplaats?
Neem voor meer informatie over de werkzaamheden contact op met Lara Ummels, Kennismakelaar
Leiden Kennisstad.

