Stage communicatie en redactie
Netwerk Bewust Verbruiken
Zet jij duurzaamheid mee op de kaart? Netwerk Bewust
Verbruiken is op zoek naar een stagiair communicatie of
journalistiek om content aan te leveren voor onze website
www.bewustverbruiken.be. Als stagiair maak je volwaardig
deel uit van het team. Je gaat op zoek naar duurzaam nieuws,
je schrijft artikels, bedenkt originele invalshoeken en zet mee
onze eigen projecten op de kaart via artikels en perswerking.
Wat zijn mijn taken?
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Duurzaam nieuws zoeken en originele invalshoeken bedenken voor websitecontent
Je stelt een contentplanning op voor de website en sociale media
Artikels schrijven voor de website www.bewustverbruiken.be
Eindredactie
Fotomateriaal voorzien bij geschreven artikels (rechtenvrij of eigen foto’s)
Eventueel video’s maken over de projecten van Netwerk Bewust Verbruiken
Overzicht persverschijningen bewaren
Sociale media opvolgen (Facebook, Twitter en Instagram)
Ondersteuning bij perswerking
Meehelpen aan de communicatie van onze projecten

Jouw sterke punten + vereisten
●
●
●
●
●
●

Student journalistiek of communicatie
Je hebt affiniteit met het thema duurzaamheid
Je bent een vlotte schrijver
Je bent zelfstandig, flexibel en hebt geen schrik om mensen aan te spreken
Je kan voor minimum 3 maanden stage lopen
Je bent flexibel met je werktijd. Niemand bij Netwerk Bewust Verbruiken werkt
voltijds, dus af en toe werken van thuis uit kan een optie zijn.

Wat biedt Netwerk Bewust Verbruiken?

●
●
●
●
●

Een stageplek in een enthousiast, klein en dynamisch team
Een flexibele stageplek waar jouw eigen inbreng ook welkom is
Je komt in contact met heel wat interessante personen en organisaties die rond
duurzaamheid werken
Een stageplek waar je deel uitmaakt van het team. Doordat we een klein team zijn,
wordt je bij elk aspect van de communicatie en projectwerking betrokken
Je ontdekt hoe het is om mee te draaien in de socio-culturele sector en in een
netwerk van duurzaamheidsorganisaties
Geïnteresseerd in deze stageplek? Stuur een mailtje voor 7 september naar
sofie@bewustverbruiken.be met jouw CV, een motivatiebrief en een
voorbeeldartikel (of video).

