Gezocht: leergierige Communicatie stagiair
Zoek je een boeiende stageopdracht waar je veel van leert, in een leuk team, binnen een
maatschappelijke ledenorganisatie? Heb je affiniteit met zorg, sport en beweging? Meld je dan bij
ons aan! Binnen het team Marketing & Communicatie bieden wij voor dit najaar nog een
communicatiestage aan. Je mag meedenken, meewerken, experimenteren.
Herken jij jezelf in het volgende?
• Studerend aan HBO-Communicatie, Eventmanagement of HEAO-CE, 3e of 4e studiejaar;
• Zoekend naar een stageplaats voor ten minste 4 dagen per week en tenminste 4 maanden;
• Enthousiast;
• Leergierig;
• Nauwkeurig;
• Hands on.
Wie zijn wij?
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in Amersfoort is dé beroepsvereniging van
en voor fysiotherapeuten in Nederland met meer dan 19.000 leden. Het KNGF bevordert de kwaliteit van het
vak, behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van de fysiotherapeuten, positioneert
fysiotherapie en de fysiotherapeut en ondersteunt leden op maat met advies en diensten. De vereniging
bevindt zich midden in de dynamiek van de zorgsector, waarin complexe vraagstukken vragen om heldere
standpunten, inventieve oplossingen en slagvaardig handelen in het belang van onze leden.
Het Marketing & Communicatie team richt zich op de markt en de leden. Onderzoekt en monitort hun
behoeften en gedrag en baseert daarop een toekomstbestendig Strategisch Marketing Programma. Een
heldere positionering van het KNGF is daar onderdeel van, net als het ontwikkelen van aantrekkelijke
proposities. De afdeling geeft tevens invulling aan ledenwerving en –binding, cross mediale off- en online
communicatie, evenementen, online diensten en campagnes en regelt de perscontacten, woordvoering en
voorlichting.
Wat bieden wij?
Je gaat deel uitmaken van een team van professionals, die je ondersteunt bij hun dagelijkse werkzaamheden.
Daarnaast krijg je een eigen project, waar je je in vast mag bijten onder goede begeleiding.
Wij bieden een stagevergoeding van € 300,00 bruto per maand obv 40 uur.
Geïnteresseerd?
Graag ontvangen wij jouw CV met een korte motivatie. Deze kun je mailen naar: vacature@kngf.nl.
Voor meer informatie over de stageplaats kun je contact opnemen met Inge Lemmink van de
afdeling HRM via i.lemmink@kngf.nl, telefoon 033 - 4672916.

