Utrechts Landschap heeft op de afdeling Publiek en Relatie regelmatig een vacature voor een

stagiair communicatie, journalistiek of marketing
(m/v, fulltime 37 uur per week)
Wat ga je doen?
Je werkt mee op onze afdeling en voert alle voorkomende communicatie- en
marketingwerkzaamheden uit. Je draait mee in een team van vijf professionals.
Als stagiair speel je een belangrijke rol in onze social media-strategie. Je draagt creatieve ideeën aan
voor items op YouTube, Facebook en Twitter, en realiseert deze ideeën ook. Je krijgt hierin veel
vrijheid.
Daarnaast draag je bij aan onze free publicity-strategie. Jij bent verantwoordelijk voor het up-to-date
houden van ons persbestand. Je kunt ook je eigen kennis inbrengen, bijvoorbeeld over invloedrijke
blogs op lokaal en regionaal niveau. Je schrijft persberichten en verzendt deze.
Van ons krijg je, behalve een schitterende werkplek op ons landgoed, alle ruimte om de fijne
kneepjes van het communicatievak te leren. Dit alles gebeurt in de bijzondere context van ons goede
doel. Je zit overigens niet de hele tijd op kantoor, want buiten is er enorm veel te ontdekken!
Functie-eisen
 Je bent derdejaars HBO-student communicatie, marketing of journalistiek.
 Je bent enthousiast, leergierig, zelfstandig en communicatief vaardig.
 Je schrijft graag voor print, online en below-the-line-middelen en doet dat in foutloos
Nederlands.
 De gebruikelijke social media hebben geen geheimen voor jou: YouTube, Twitter, Facebook,
Instagram, LinkedIn.
 Je streeft naar perfectie in details maar verliest nooit de grote lijnen uit het oog.
Wij bieden
 Een meewerkstage voor drie maanden of langer.
 Vakkundige begeleiding door communicatieprofessionals en volop ruimte voor eigen initiatief.
 Een werkplek in de natuur op steenworp afstand van de Uithof, dus goed bereikbaar met OV of
fiets.
 Mogelijkheid tot deelname aan excursies en activiteiten van Utrechts Landschap.
 Een informele werksfeer met 40 betrokken collega’s en ruim 550 vrijwilligers op kantoor en in
het veld.
 Een stagevergoeding van € 250 bruto per maand (op basis van 37 uur).
Belangstelling?
Voor inhoudelijke informatie over de stage kun je telefonisch contact opnemen met Marije Harmsen,
hoofd afdeling Publiek & Relatie, via telefoonnummer 030-221 99 98.
Stuur je uitgebreide motivatie met cv naar Karin Tonen, P&O-adviseur, via
tonen@utrechtslandschap.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘sollicitatie stage’.
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Over Utrechts Landschap
Utrechts Landschap is dé beschermer van natuur en cultuur in provincie Utrecht. Onze natuur en
cultuur is letterlijk dicht bij Utrechters. We zijn in 1927 opgericht en vieren in 2017 ons negentigjarig
bestaan. Ons hoofdkantoor is gevestigd op Landgoed Oostbroek in De Bilt, tegen de gemeentegrens
van Utrecht aan.
We kopen natuurgebieden aan, ontwikkelen ze als het nodig is, maar vooral: we beheren natuur voor
de eeuwigheid. Die prachtige natuurgebieden zijn stuk voor stuk vrij toegankelijk voor alle inwoners
van onze provincie. Daarnaast hebben we belangrijk monumentaal erfgoed onder onze hoede.
Meerdere landgoederen met opstallen, 23 werkende molens en natuurlijk kasteel Loenersloot.
Bij Utrechts Landschap werken zo’n 40 professionals. Zonder onbescheiden te willen zijn: we doen
echt heel veel. Dat kan alleen mede dankzij de onbetaalbare inzet van maar liefst 550 vrijwilligers. En
natuurlijk dankzij 22.000 inwoners van Utrecht die ons jaarlijks steunen door Beschermer te zijn of
door een schenking te doen. Tientallen bedrijfsvrienden maken ons dagelijks werk en speciale
projecten mogelijk. Er ligt een uitdaging om inwoners en bedrijven meer dan voorheen en op
verschillende manieren te betrekken bij onze doelen.
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