Stagiaire Dag van de Bouw 2019
Ben jij een organisatietalent dat weet hoe je verschillende communicatiekanalen slim
kunt inzetten? Én wil je graag meewerken aan het grootste publiekevenement van
Bouwend Nederland? Kies dan voor een uitdagende stage bij Bouwend Nederland en help
mee om de Dag van de Bouw 2019 tot een ongekend succes te maken!
Wie ben jij?
Je bent een enthousiaste en gemotiveerde marketing-, communicatie- of eventsstudent
met een passie voor communicatie. Je zoekt naar een uitdagende stage waarbij je jouw
organisatorische en communicatieve skills maximaal kunt inzetten. Verder kan je goed
zelfstandig werken maar kom je ook in teamverband prima tot je recht. Tot slot neem je
graag initiatief en vind je het leuk om mee te denken over de opzet van de Dag van de
Bouw 2019.
Wat ga je doen?
Je werkt mee op de afdeling Communicatie van Bouwend Nederland. Tijdens je stage
ervaar je hoe het is om in een dynamische omgeving te werken. Je ondersteunt het
communicatieteam op alle mogelijke wijzen. De werkzaamheden zijn afwisselend en
omvatten onder meer:


Helpen en ondersteunen bij en/of organiseren van De Dag van de Bouw 2019.



Beheren van content voor en het up-to-date houden van de website, intranet en
social media.



Schrijven van artikelen voor websites en ledennieuwsbrief.



Vragen beantwoorden en verwerken die binnenkomen in onze event-mailbox en
telefonisch.



Deelnemende projecten aan De Dag van de Bouw beheren en bijhouden.



Meedenken over nieuwe content in de vorm van tekst, plaatjes en filmpjes.



Stageopdracht en/of onderzoeksmogelijkheden in overleg met jou te bepalen.

Wat bieden wij?


Een leuke én leerzame stageplaats voor een mbo- of hbo-student op ons
hoofdkantoor in Zoetermeer, voor de periode januari-juni 2019. Uren en dagen
samen in overleg te bepalen.



Een team van bevlogen communicatieadviseurs die staan te popelen om de Dag van
de Bouw samen met jou tot een groot succes te maken.



Een marktconforme stagevergoeding.

Ben jij de gemotiveerde stagiair die wij zoeken? Kies dan voor deze stage en ontdek hoe
leuk en uitdagend een communicatiebaan in de bouw kan zijn!
Wie zijn wij?
Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Wij verenigen
en verbinden 4300 kleine en grote bedrijven, behartigen de belangen van de sector op

lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maken ons hard voor vernieuwing in
de bouw en infra.
Dag van de Bouw
Tijdens de Dag van de Bouw kan het publiek aanschouwen hoe de bouw na enkele jaren
van crisis weer herboren was met maar liefst 130 opengestelde projecten, variërend van
zorginstellingen tot sluizen, van renovatiewerk tot de aanleg van rivierlandschappen, en
dat van Groningen tot in Limburg.

