Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) Amsterdam
Doorlopend op zoek naar een stagiar(e) Communicatie.
Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) is een stichting die burgers informeert over hoe
democratie en de rechtsstaat functioneren. Zo wil het IPP burgers enthousiast maken om zelf ook
actief deel te nemen aan de politiek en de maatschappij. Het IPP werkt landelijk en is niet verbonden
aan een politieke partij. Er zijn ongeveer 35 vaste en tijdelijke medewerkers in dienst. Daarnaast
hebben we nog een Haagse vestiging waar ongeveer 15 mensen werken.
Het bekendste product van het IPP is de StemWijzer , maar daarnaast doen we nog veel meer:


we geven cursussen en trainingen en organiseren debatten



we maken lesmateriaal en organiseren 'politieke excursies' voor scholen



we geven advies aan gemeenten



we verspreiden toegankelijke informatie via websites, brochures en andere publicaties

De afdeling Communicatie is op zoek naar een:
Stagiair(e) Communicatie
De afdeling Communicatie houdt zich onder andere bezig met:


Opstellen van communicatieplannen en de coördinatie en organisatie van de
werkzaamheden die hieruit voortvloeien



Mede opstellen en schrijven van teksten voor bijvoorbeeld de websites, intranet,
nieuwsbrieven, advertenties, brochures, flyers en andere promotionele uitingen



Aangaan en onderhouden van contacten met media en pers; schrijven van persberichten



Toezien op naleving van de huisstijl bij alle communicatie-uitingen



Ondersteunen en uitvoeren van overige pr- en campagneactiviteiten

Binnen de stage is ruimte voor een stageopdracht.
De stagevergoeding bedraagt 175 euro per maand.
Wat vragen we?
Je bent een derde- of vierdejaars communicatiestudent (m/v). Je bent open, communicatief
(uiteraard!), enthousiast, organisatorisch, flexibel, zelfstandig, je bent bereid om initiatief te tonen en
je hebt gevoel voor humor. Voor meer informatie over de inhoud van de stage kun je terecht bij Nico
Bloot,voorlichting@publiek-politiek.nl, (020) 521 76 38. Richt je sollicitatie aan Kees Stroobach,
Prinsengracht 911-915, 1017 KD Amsterdam, bij voorkeur per mail naar:stage@publiek-politiek.nl

