Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en
vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun
familieleden. Dagelijks zijn 230 professionals en bijna 1.700 vrijwilligers aan het werk om
jaarlijks duizenden personen perspectief te bieden op een betere toekomst.
Voor het verenigingsbureau in Leiden zijn wij op zoek naar een:

Stagiair Communicatie
32 uur p/w
Standplaats is Leiden
In deze stage werk je mee op de afdeling Communicatie & Fondsenwerving van het
verenigingsbureau van Exodus. De afdeling bestaat uit vier personen. Dit betekent
aanpakken, creatief zijn en initiatief nemen. Er is ruimte voor het uitdenken en uitvoeren
van jouw eigen ideeën. We zijn op zoek naar een bevlogen student met een frisse blik die
actief meewerkt bij de organisatie van de landelijke vrijwilligersdag en bij het activeren
van onze social media.
Wat ga je doen?
 Je ondersteunt de afdeling communicatie bij werkzaamheden op het gebied van
interne- en externe communicatie;
 Je gaat op zoek naar verhalen om te delen via website, nieuwsbrief en sociale
media;
 Je denkt en werkt met ons mee bij de organisatie van de landelijke
vrijwilligersdag en het activeren van onze social media.
Wat krijg je daarvoor terug?
 Deel uitmaken van een afdeling in ontwikkeling;
 Een uitdagende, afwisselende en leerzame stage;
 Veel ruimte voor eigen inbreng en om jezelf te ontwikkelen;
 Een stagevergoeding van 350 euro per maand.
Wat vragen wij van jou?
 Je hebt HBO werk- en denkniveau;
 Je zit in het derde jaar van je studie communicatie;
 Je bent minimaal 5 maanden of langer beschikbaar;
 Je hebt een vlotte en creatieve pen;
 Je bent analytisch en goed in plannen en organiseren;
 Je bent communicatief vaardig en hebt een goede beheersing van de Nederlandse
taal in woord en schrift;
 Je hebt een positieve mindset en je bent leergierig.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met
Marloes Berings of Pauline van der Heijden van de afdeling Communicatie, e-mail
m.berings@exodus.nl of p.vanderheijden@exodus.nl, telefoonnummer 071 516 19 50.

