Gezocht: stagiair(e) digitale communicatie voor de Nederlandse vereniging van
Commissarissen en Directeuren
Ben jij óf ken jij een HBO Communicatie student die op zoek is naar een te gekke stageplek? Lees
dan snel verder!
Eén van de uitdagingen van onze vereniging is het werven en uiteraard behouden van leden om onze
vereniging jong, vitaal en relevant te houden. In alle activiteiten die wij doen moet ledenbehoud en
ledenwerving een nog grotere rol gaan spelen. (Online) communicatie is hierbij een sleutelwoord…
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste student(e) HBO Communicatie die nauwkeurig en creatief
aangelegd is en goed zelfstandig kan werken. We verwachten dat je eigen initiatief toont en over
verantwoordelijkheidsgevoel beschikt. Ook ben je stressbestendig en kun je goed overzicht houden.
-

Meewerkstage van minimaal 5 maanden
Woonachtig omgeving Utrecht

Taken:
-

Je (mede)beheert en optimaliseert de websites van alle initiatieven van de NCD
Je (mede)beheert alle sociale media kanalen (Twitter, LinkedIn, YouTube, etc.)
Je werkt mee aan de social media strategie maar ook aan andere online initiatieven om de
naamsbekendheid van de vereniging te vergroten en hiermee het ledenbestand
Je werkt mee aan ons digitale magazine LeadershipNL
Je voert onderzoek uit; bijvoorbeeld naar het gebruik van social media van onze leden
Daarnaast ondersteun je de medewerker communicatie bij allerlei dagelijkse werkzaamheden,
zoals teksten schrijven / redigeren, mediarelaties beheren, aansturen van bloggers, de
nieuwsbrief, begeleiden van videoprojecten, ontwerpen en bestellen van drukwerk etc.

Wij vragen:
-

Affiniteit met verenigingen
Bereid om te verdiepen in de wereld van commissarissen en directeuren
Praktisch ingesteld
Niet bang om te telefoneren
Ervaring met online media / webdesign (Wordpress)
Ervaring met SEO
Ervaring met Google Analytics
Ervaring met grafische ontwerpprogramma’s is een pré (Adobe InDesign, Photoshop)

Wij bieden jou een uitdagende stage in een klein enthousiast team in een fantastisch groot netwerk!
Stagevergoeding: in overleg
Over NCD
De NCD staat voor ‘Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren’; sinds 1953 hét
platform voor Leiderschap & Toezicht in Nederland. Wij zijn een ‘person to person’ vereniging van,
voor en door directeuren en commissarissen, gericht op het elkaar inspireren en ondersteunen bij
persoonlijke groei. Dat doen we in een veilige en plezierige omgeving, waarbij we ons kwetsbaar
kunnen opstellen om maximaal met en van elkaar te kunnen leren. Passie voor leiderschap, maar ook
bewust en positief ondernemerschap zijn de gemeenschappelijke rode draad.
Interesse?
Stuur zo snel mogelijk je motivatiebrief en cv naar Karen Citroen via karencitroen@ncd.nl. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Karen Citroen, telefoon 088 -623 2300 of
karencitroen@ncd.nl.

