Stagiair(e) communicatie

WISE is op zoek naar contenttalent!

Wil jij je talenten inzetten om een bijdrage te leveren aan de energierevolutie? Kom onze
club versterken!

Wie zijn wij?
WISE (World Information Service on Energy) is een milieuorganisatie die gespecialiseerd is in
energievraagstukken. WISE voert campagne vóór 100% hernieuwbare energie, wereldwijd, voor nu en
voor later. Dat kan, maar de tijd dringt. WISE kiest daarom voor de opgestroopte mouwen. Wij
informeren, publiceren, organiseren en activeren. We hebben verschillende campagnes, altijd met een
duidelijke handelingsperspectief. Om support te krijgen voor onze campagnes is het cruciaal om ons
verhaal goed over te brengen. Daar hebben we jou bij nodig!

Wat ga je doen?
•
•
•

Je volgt de actualiteiten en levert input voor de gebruikelijke sociale mediakanalen;
Je helpt ons bij het ontwikkelen van een (online) communicatiestrategie en helpt mee bij het
opstellen van marketing en communicatieplannen;
Je krijgt een coördinerende en creatieve rol binnen WISE;

Wie ben jij?
•
•
•
•

Je hebt een scherpe pen, oog voor beeld of andere creatieve skills;
Jij hebt ervaring met of gevoel voor het werken met (online) media, om effectief campagne te
voeren resultaten te behalen;
Je bent enthousiast, nieuwsgierig en proactief;
Je hebt affiniteit met de campagnes van WISE;

Waarom WISE?
WISE is een kleine, informele organisatie met lef. Wij bieden jou de kans om bij ons een professioneel
netwerk op te bouwen en jouw eigen kwaliteiten aan te wenden voor maatschappelijke impact. Heb je
een leuk idee? Voer het uit! Koffie zetten kunnen we zelf wel. Wij bieden:

•
•
•
•
•

Een stage/vrijwilligersvergoeding en reiskostenvergoeding;
Veel ruimte voor eigen initiatief en verdieping;
Meedraaien in een team van enthousiaste, jonge mensen die de wereld willen verbeteren;
Campagne-ervaring;
Dagelijks een vega lunch.

Op je lijf geschreven?

Stuur je CV en een korte motivatie voor 1 augustus naar kantoor@wisenederland.nl. Startdatum, duur
en aantal werkdagen in overleg. Bij voorkeur beschikbaar vanaf eind augustus/begin september, 3 tot 4
dagen per week. Voor vragen kun je via bovenstaand emailadres contact opnemen met Gerard
Brinkman.

