Onze Taal is op zoek naar een

Stagiair(e) Taaladviesdienst
16 tot 24 uur per week
duur stageperiode in overleg

De Taaladviesdienst van Onze Taal is dé vraagbaak voor iedereen die twijfelt over spelling,
grammatica of woordkeuze. Elke maand bezoeken 1 miljoen mensen ons Taalloket met online
taaladviezen. Maandelijks bellen, mailen, twitteren en appen zo’n 1000 mensen ons met een
gerichte taalvraag.
Als stagiair draai je mee in ons team van taaladviseurs en ondersteun je bij het beantwoorden van
taalvragen en het herzien en aanvullen van online taaladviezen. Je verzorgt ook socialemediaupdates over interessante taaladviezen en helpt mee met het bedenken van taalquizzen en
-enquêtes. In oktober 2020 viert de Taaladviesdienst zijn 35-jarig bestaan met een taal-evenement.
Bij de voorbereiding van dat feest is je hulp welkom.
Heb je een idee voor een onderzoek naar een taalkwestie? Als het bij onze doelstellingen past, helpt
Onze Taal je graag, bijvoorbeeld door een enquête te versturen naar onze omvangrijke achterban. De
taaladviseurs kunnen je daarbij begeleiden.

Tijdens je stage ondersteun je ons onder meer bij:
- het beantwoorden van taalvragen
- het samenstellen, herzien en aanvullen van online taaladviezen
- de promotie van het Taalloket via sociale media
- de voorbereiding van een taal-evenement in het najaar
- (eventueel) onderzoek onder gebruikers van het Taalloket
Jouw profiel:
- je volgt een hbo- of wo-opleiding op het gebied van taal(kunde)
- je bent enthousiast over taal en taaladvisering, creatief en pro-actief
- je werkt planmatig, nauwkeurig en gestructureerd
- je beheerst het Nederlands uitstekend
Wat hebben wij jou te bieden?
- een leerzame stage in een gezellig kantoor in Den Haag
- veel ruimte om je eigen stageplan te maken en uit te voeren
- een stagevergoeding die past bij de werkzaamheden die je gaat uitvoeren

Enthousiast en geïnteresseerd?
Stuur dan zo snel mogelijk je cv met motivatie naar Vibeke Roeper (vibeke@onzetaal.nl) onder
vermelding van ‘stage Taaladviesdienst’. Ook voor vragen kun je het beste mailen naar dit adres.
Meer informatie over Onze Taal vind je op onze website: www.onzetaal.nl/over-onze-taal.

