next vacature
Stagiair(e) communicatie (WO)

Ben jij een enthousiaste en leergierige WO-student die niet kan wachten om het communicatievak in de
praktijk te brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Hoe je stage bij C-community eruitziet? Dat bepaal je voor een groot deel zelf!
De duur van je stage en het aantal uren bepalen we in overleg. Wel besteed je in elk geval 16 tot 24 uur per
week aan het meelopen in ons communicatiebureau. Daarin krijg je een goed beeld van hoe de bureauwereld werkt en met welke communicatievraagstukken onze klanten bezig zijn. Je schrijft, redigeert en vertaalt
teksten, denkt mee over de aanpak van diverse projecten en werkt ideeën uit voor de externe communicatie
van C-community zelf. Uiteraard ben je helemaal thuis in de wereld van websites, social media en SEO.
Naast het werken aan communicatie-opdrachten voor ons en onze klanten, kun je eventueel binnen
C-community aan de slag met een afstudeeronderzoek. We horen je ideeën hierover graag!

Wat verwachten we van jou?

Je bent nieuwsgierig, open en flexibel. Je staat stevig in je schoenen, durft je mening te geven en brengt zelf
nieuwe ideeën in. Ook werk je zelfstandig en nauwkeurig en ben je klant- en resultaatgericht. Uiteraard is je
Nederlands perfect in orde. Als je naast het Engels nog een andere vreemde taal goed beheerst, zien we dat
als een grote plus!

Over C-community

C-community is een flexibel en snel bewegend reclame- en communicatiebureau met grote ideeën. We combineren de creativiteit en conceptuele denkwijze van een reclamebureau met de strategische aanpak van een
communicatiebureau. Zo helpen we onze klanten met communicatieoplossingen op strategisch, tactisch en
operationeel niveau.

Meer informatie of solliciteren?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Audrey Theunissen via 045 405 88 00. Direct solliciteren?
Dat kan door je motivatie en curriculum vitae te sturen naar info@c-community.com.
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