Vacature: Onderzoeksstage en Social Media (m/v)
Omvang: minimaal 3 dagen per week
Periode: z.s.m. – 1 april 2018

Amsterdam, november 2017

Wie zijn wij?
De Taalstudio ontwikkelt projecten en diensten op het gebied van taal en taalwetenschap.
Onder de titel Meertalig.nl adviseren wij ouders, professionals en organisaties over het
omgaan met meertaligheid in onderwijs en opvoeding. Ons uitgangspunt is dat naast de
Nederlandse taal ook kennis van andere talen voor Nederland belangrijk is. Talenkennis
vergroot economische kansen en vertegenwoordigt belangrijke culturele waarden. We
hebben een brede ervaring in het toegankelijk maken van de nieuwste onderzoeksresultaten
op dit gebied. Daarin werken we samen met partners in binnen- en buitenland: de
Nederlandse branch van het internationale netwerk Bilingualism Matters is ondergebracht
bij De Taalstudio.
Daarnaast is De Taalstudio actief op een aantal andere terreinen, zo leveren wij taalanalyses
voor asielzoekers, en organiseren het jaarlijkse DRONGO talenfestival.
Functieomschrijving:
Tijdens de stage ben je werkzaam bij twee activiteiten van De Taalstudio. In de eerste plaats
bij Meertalig.nl, en in de tweede plaats draag je bij aan een onderzoek dat de taalsector in
Nederland, Vlaanderen en Suriname in kaart brengt. Hoofdlijnen van het takenpakket:
Onderzoekstaken:
-

Je ondersteunt het onderzoek naar de taalsector met desk research;
Je helpt bij het opstellen, uitzetten en verwerken van de resultaten van een enquête
onder taalbedrijven;

Praktische taken:
-

Je zorgt voor een prikkelende en aansprekende aanwezigheid van Meertalig.nl op
social media;
Je helpt met het bijhouden en verder ontwikkelen van de website Meertalig.nl;
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Wat vragen wij:
-

Student;
Je hebt een goede kennis van taalontwikkeling en meertaligheid;
Affiniteit met meertaligheid en taal in het bedrijfsleven;
Perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
Ervaring met het onderhouden van een website (CMS) is een pré;
Ervaring met sociale media (twitter, facebook, nieuwsbrieven);
Zelfstandig en resultaatgericht;
Je kunt zorgvuldig werken.

Wat bieden wij:
-

Een stageplek bij een uniek bedrijf waar taalkundige kennis wordt omgezet naar een
gevarieerd aanbod van diensten en projecten;
Een informele omgeving binnen een bedrijfssetting;
Zelfstandige functie;
Zorgvuldige begeleiding;
Expertise op het gebied van meertaligheid;
Kennismaken met een nationaal en internationaal netwerk op het gebied van taal en
meertaligheid.

Vergoeding:
-

Reiskostenvergoeding;
Gratis deelname aan de dagelijkse lunch;
Geen stagevergoeding.

Procedure:
Stuur een sollicitatiebrief (met motivatie en CV) naar info@taalstudio.nl
Voor meer informatie kun je ook bellen: 085-877 01 87. Een schriftelijke opdracht maakt
deel uit van de sollicitatieprocedure.
www.taalstudio.nl
www.meertalig.nl
www.drongotalenfestival.nl
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