
Shell Nederland zoekt een 

Stagiair (m/v) voor de interne communicatie 
 
Ben je een organisatietalent en heb je interesse in interne communicatie bij een van de meest 
toonaangevende energiebedrijven ter wereld? Ben je nieuwsgierig naar alle ontwikkelingen 
rondom energie? Zou je meer willen leren over hoe Shell dagelijks met duizenden andere 
bedrijven samenwerkt om Nederland van energie te voorzien? Ben je benieuwd hoe Shell naar 
haar ruim 10.000 medewerkers in Nederland communiceert? Dan is Shell de plek voor jou! Bij de 
afdeling Communicatie Shell Nederland in Den Haag zijn we op zoek naar een enthousiaste 
stagiair op WO-niveau of HBO-niveau. Het gaat om een meewerk of afstudeer stage bij voorkeur 
vanaf begin september 2019. 

Samenwerken in de energietransitie 
Als een van de meest toonaangevende energiebedrijven ter wereld speelt Shell een sleutelrol in de 
energievoorziening en zetten wij ons in om op economisch, maatschappelijk en milieutechnisch 
verantwoorde wijze de wereld in haar groeiende energiebehoefte te voorzien, en tegelijkertijd de 
uitstoot van CO2 te reduceren. Dit doen wij niet alleen. Hiervoor werken wij in Nederland dagelijks 
samen met circa 4.000 toeleveranciers zoals aannemers, onderhoudsbedrijven, IT specialisten, 
logistieke dienstverleners, leveranciers van onderdelen en grondstoffen.  

Werkzaamheden 
Als stagiair lever je een belangrijke bijdrage aan de interne communicatie binnen Shell Nederland 
doordat je een spin in het web bent. Je krijgt direct veel verantwoordelijkheden, zal zelfstandig 
gaan werken en je zal veel afwisselende werkzaamheden krijgen zoals: 

• Het maken van een plan ter bevoordering van de adoptie van Yammer; 

• Het mede-ontwikkelen van het programma en de communicatieaanpak voor het 
ambassadeurs netwerk binnen Shell Nederland; 

• Het mede-organiseren van een groot intern event in januari 2020; 

• het ophalen van content en hierover schrijven voor interne kanalen. (nieuwsbrief, intranet, 
Yammer etc.);  

• de ondersteuning van diverse lopende projecten en ontwikkeling van diverse 
communicatiemiddelen;  

• de ondersteuning bij diverse interne evenementen en kennissessies. 

Wat bieden wij 
Je krijgt de kans om binnen een hecht team dat dicht op het vuur zit de ins en outs te leren over 
veel verschillende aspecten van Shell, de communicatiemethoden en campagnes. Je werkt in 
kleine teams, er is dus veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Je krijgt professionele 
begeleiding op de werkplek en een introductieprogramma. Ook is er een actief Young Shell 
netwerk, dat regelmatig activiteiten voor stagiairs en werknemers organiseert. De stagevergoeding 
ligt tussen de €400 - 550. 

Wat vragen wij 

• Zeer gemotiveerde kandidaten, die graag werkervaring willen opdoen binnen hun studie bij 
een multinational;  

• Deze positie past binnen een breed scala aan studies op HBO en WO-niveau, zoals 
eventmanagement, business studies, communicatie, bestuurskunde, pychologie, politicologie 
en journalistiek; 



• Affiniteit met analytisch werk en een hands-on mentaliteit; 

• Kenmerken: leergierig, zelfstandig, lef, ondernemend, goed in de omgang, representatief en 
flexibel;  

• Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift is een must; 

• Kennis en affiniteit met schrijven van berichten en/of gebruik van social media is een pré; 

• Kennis en ervaring met programma’s als Outlook, Word, PowerPoint en Excel. 

Periode 
De stage duurt minimaal 6 maanden. Er wordt fulltime gewerkt, vier dagen in combinatie met een 
afstudeeropdracht is bespreekbaar. Een flexibele instelling t.a.v. inzet en uren wordt gevraagd 
indien de werkzaamheden dit vragen. De stageplek is in Den Haag. Bij voorkeur ben je in het bezit 
van een OV-studentenkaart. 

Ben jij het talent dat wij zoeken? Solliciteer direct! 
Stuur een mailtje met je CV en motivatie naar Annemarie.Barendse@shell.com. Vermeld s.v.p. ook 
de periode waarin je beschikbaar bent.  
 
 
 


