VO-raad Utrecht
Bij de VO-raad is er ruimte voor een Stagiair (m/v) bij de afdeling Communicatie & PA een
communicatietalent met een vlotte pen. Geplaatst 9 februari 2017.
De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen
van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en
schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle
schoolbesturen in Nederland en voert overleg met werknemersorganisaties over de
arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.
Achtergrond
De afdeling Communicatie & Public Affairs communiceert met de achterban van de VO-raad
(schoolbestuurders en -leiders) en met belangrijke stakeholders als Kamerleden, ministeries, bonden
en andere onderwijsorganisaties. Dit doen we vooral via onze website, een wekelijkse digitale
nieuwsbrief en het VO-magazine.
De functie
De stagiair draait volwaardig mee op de afdeling Communicatie & PA en werkt met name aan het
maken van content voor de website en het magazine. Je verdiept je in de doelstellingen en de
doelgroepen van de VO-raad. Je werkt mee aan en produceert zelfstandig artikelen, video’s en
andere communicatie-uitingen. Je voert redactie over berichten voor de website en actualiseert de
website. Je werkt hierbij nauw samen met de webredactie en de redactie van het VO-magazine. Het
betreft een praktische meewerkstage (geen onderzoeksstage).
Wij zoeken
Een enthousiast communicatietalent met een vlotte pen.
Je hebt:





hbo-/wo-niveau
een goede schrijfvaardigheid (specifiek voor het web)
kennis van de laatste ontwikkelingen op online-gebied
gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Wij bieden
De VO-raad biedt je de mogelijkheid voor minimaal 3 maanden (4 dagen per week) stage te lopen in
de dynamische omgeving van een belangenbehartiger. Standplaats is Utrecht. Wij geven je
zorgvuldige begeleiding en veel ruimte voor eigen initiatief. Je krijgt een stagevergoeding van
€ 300,- euro per maand op basis van een 40-urige werkweek.
Start van de stage nader overeen te komen.

Interesse?
Als je geïnteresseerd bent in deze functie mail dan een korte motivatie en cv naar o.v.v. van ‘stage
communicatie’. Heb je vragen dan kan je contact opnemen met Stan Termeer, hoofd Communicatie
& Public Affairs, mail: ; tel. 06 12 87 44 14.

