
Creatieve stagiair(e)
marketing en/of communicatie

GEZOCHT!

De Bibliotheek Maas en Peel is op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige
stagiair(e) die zich onder andere gaat richten op de doelgroep jongeren (16-26 jaar).

De Bibliotheek Maas en Peel draagt bij aan een slimme en vitale gemeenschap
waardoor iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij. We werken
hierbij vanuit onze kernwaarden teamspirit, ontwikkeling en verbondenheid, zowel
extern als intern. We hebben zes vestigingen in de gemeente Peel en Maas en de
gemeente Beesel. Jouw werkplek is in Panningen.

Je volgt een HBO-opleiding in de richting van
marketing en/of communicatie
Je bent op zoek naar een leerzame en
inspirerende meewerkstage
Je bent creatief  bij het bedenken van nieuwe
content en brengt frisse inzichten met je mee
Je beschikt over kennis en ervaring met
socialmedia-kanalen zoals Instagram en
TikTok
Je beschikt over goede sociale vaardigheden
Je kunt zelfstandig werken en voelt je
verantwoordelijk voor jouw taken
Je bent (bij voorkeur) woonachtig in de
gemeente Peel en Maas of gemeente Beesel

Wie ben je?

We bieden je een leerzame stageplek met veel
ruimte voor jouw ideeën en ontwikkeling. De
Bibliotheek Maas en Peel is volop in beweging
en allang niet meer "alleen van de boeken"!
Wil jij bijdragen aan onze profilering met o.a.
social media, activiteiten, blogs en podcasts.
Solliciteer dan op deze stageplaats! Je
motivatiebrief en CV mag je sturen naar:
communicatie@debibliotheekmaasenpeel.nl.

Je zorgt voor creatieve en relevante content,
vooral voor de doelgroep jongeren
Je biedt ondersteuning bij het beheer van de
betreffende socialmedia-kanalen
Je denkt mee met de Bibliotheek over manieren
om jongeren nog meer aan zich te binden
Je biedt ondersteuning bij andere
communicatiewerkzaamheden.
Je denkt mee over de organisatie van fysieke en
online activiteiten
Je bent aanwezig bij activiteiten om live verslag
te doen of om de doelgroep te leren kennen
Hoort een onderzoek of advies bij de eisen
vanuit je opleiding? Dan kijken we in overleg
hoe we dit invulling kunnen geven

Wat ga je doen?

We zoeken een gemotiveerde stagiair(e)
die ons in het schooljaar 2022-2023 wil helpen bij
het uitbouwen van onze socialmedia-kanalen met
extra aandacht op de doelgroep jongeren. En
daarnaast ondersteuning biedt bij andere
communicatie werkzaamheden en activiteiten. 


