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Vind jij duurzaamheid en klimaat belangrijke onderwerpen? En wil je jouw
communicatieskills inzetten om de wereld een beetje te verbeteren?
Kom dan stage lopen bij het Centre of Expertise Water Technology (CEW),
onderdeel van WaterCampus Leeuwarden.
Het CEW bedenkt, onderzoekt en test innovatieve oplossingen voor de toenemende
mondiale problematiek rondom klimaat, milieu, water en voedsel, in opdracht van bedrijven
en overheden. Dit doet het CEW samen met studenten, docenten en onderzoekers van
hogescholen. Zo draagt het Centre er aan bij dat de watersector kan rekenen op voldoende en
goed opgeleid personeel, nu en in de toekomst.
De stageopdracht:
Om studenten te werven voor deze opdrachten, is het nodig dat WaterCampus Leeuwarden
en het onderwerp watertechnologie beter op de kaart gezet worden. Het CEW zoekt daarom een
communicatiestudent die kan inventariseren hoe het precies is gesteld met de naamsbekendheid van WaterCampus en
die vervolgens een communicatieplan kan schrijven om deze te verbeteren. Daarnaast is er de
mogelijkheid om mee te lopen op de communicatieafdeling als volwaardig teamlid.
Wat wij van jou vragen:
*
hbo-opleiding op het gebied van communicatie;
*
ervaring en affiniteit met sociale media;
*
mondeling en schriftelijk sterk in Nederlands en bij voorkeur ook in Engels;
*
handig met camera’s en video editing, bijv. Adobe Première of vergelijkbaar;
*
kennis van Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator is een pré;
*
zelfstandig en initiatiefrijk.
Wat wij jou bieden:
*
een stage met maatschappelijke relevantie;
*
uitstekende netwerkmogelijkheden;
*
een internationaal team van zo’n 10 studenten en 20 vaste medewerkers;
*
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
* een informele werksfeer en regelmatig sociale activiteiten;
* een marktconforme stage-/ afstudeervergoeding.
Het CEW is gehuisvest in een van de mooiste en duurzaamste kantoorgebouwen van
Leeuwarden, samen met o.a. partners Wetsus en CIV Water.
Jouw reactie:
Iets voor jou? Stuur dan een email met je motivatie en cv naar communicatie@cew.nl,
met als onderwerp ‘Stageplek’ of ‘Afstudeerplek’.
Voor meer informatie kun je contact op nemen met Tjeerd Rintjema op tel. 058 210 09 19
of kijk even op: www.cew.nl.

