Stichting Burger
Studeer je journalistiek en ben je geïnteresseerd in politiek? Misschien is een stage bij Stichting
Burger dan wat voor jou. Doorlopend.
Stagiair gezocht M/V Journalistiek/Media
Studeer je journalistiek en ben je geïnteresseerd in politiek? Misschien is een stage bij Stichting
Burger dan wat voor jou. Stichting Burger bestaat uit 3 onderdelen, namelijk Evenement, Onderzoek
en Academie. De afgelopen jaren hebben we meerdere stagiairs mogen interesseren voor een stage
waarbij werkervaring wordt opgedaan. Als student journalistiek zal je je voornamelijk bezighouden
met Stichting Burger Evenement , dat bestaat uit Radio Politiek en Café Politiek. Als stagiair maak je
deel uit van de redactieteams die deze twee initiatieven invullen en uitvoeren.
Stichting Burger heeft de afgelopen jaren meerdere stagiairs mogen interesseren voor een stage
waarbij werkervaring werd opgedaan van a tot z. Stichting Burger bestaat uit drie
onderdelen, Evenement , Onderzoek en Academie.
Met deze introductie geven wij een beeld van de activiteit(en) zodat je je kunt informeren en kunt
afwegen of Stichting Burger wellicht een interessante, leerzame en leuke stagemogelijkheid voor je
biedt waarbij we vooraf duidelijk afspreken wat elkaars verwachtingen zijn.
Overzicht taken (een te korte weergave):









Organiseren van evenement(en) vanuit Stichting Burger Evenement (SBE)
Thema’s bedenken en sprekers uitnodigen
Voorbereiden bijeenkomsten
Communicatie doelgroep(en) stichting burger
Content uitdenken, maken en presenteren
Columns schrijven en uitdenken
Onderhouden van de communicatiemiddelen
Coördinatie en deel presentatie van Radio en of Café Politiek

Wij verwachten wij van stagiaires:








Redelijke zelfstandigheid van werken
Om kunnen gaan met serieuze feedback en begeleiding
Meer dan een 9-5 mentaliteit
Verantwoording afleggen voor keuzes
Leren omgaan met ruimte, tijd en middelen
Betrouwbaarheid en humor
Proactieve en inventieve werkhouding

Wat bieden wij stagiaires:




Uitvoerende en organisatorische werkervaring opdoen
Een prettige en veilige werkomgeving waarin je de kans krijgt om te leren
Betrouwbaarheid, begrip en humor



Goede stagebegeleiding en stimulans

We raden je aan ons ook digitaal met een bezoek te vereren, bezoek de websites:
www.radiopolitiek.nl
www.cafepolitiek.nl
www.stichtingburger.nl
www.europeseverkiezingen.eu
www.prinsjesnacht.nl
www.felixdekat.nl
Ik hoop je te mogen interesseren en van je te horen!
Met vriendelijke groet,
Dirk Jan Keijser
Stichting Burger (voorzitter)
T: 070 – 361 60 68
E: info@stichtingburger.nl
W: www.stichtingburger.nl

