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19-45 : Stagiair Communicatie Informatiebehoefte
___________________________________________________________________
Ben jij een onderzoekende student communicatie die ons helpt de werktevredenheid van de medewerkers van Veiligheidsregio
Limburg-Noord te verbeteren? Dan bieden wij jou een interessante stageplek.

Waar ga jij ons mee helpen?
Wij willen graag weten welke informatiebehoefte onze medewerkers van de afdelingen GGD, brandweer, crisisbeheersing en
bedrijfsvoering hebben. Welke informatie hebben zij nodig om hun werk goed en met plezier te doen? En via welke weg zouden
ze deze informatie willen krijgen?
De uitkomsten van het onderzoek helpen ons de interne communicatie te verbeteren en om de jongeren in onze organisatie meer
aan ons te binden door een bij hen passende communicatiecultuur.

Wat leer je bij ons?
·
·
·
·
·

De ins en outs van het werk van een Veiligheidsregio.
Welke factoren invloed hebben op de informatiebehoefte.
Naast het uitvoeren van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek, je resultaten te vertalen naar aanbevelingen voor de
interne communicatie.
Schrijven/opstellen van een aantrekkelijk onderzoeks- en adviesrapport.
Presenteren van je eindrapport, zodat de organisatie en het team communicatie bereid is jouw aanbevelingen uit te
voeren.

Wat moet je weten?
·
·
·
·
·
·
·

Je zit in de eindfase van een HBO- of WO-studie Communicatie of vergelijkbaar.
Je kunt vanaf september 2019 aan de slag, het aantal uren in overleg.
Je werkt zelfstandig, bent enthousiast, ondernemend en resultaatgericht.
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
Je krijgt een vaste stagebegeleider.
Het team communicatie bestaat uit 8 communicatiespecialisten.
Je krijgt een stage vergoeding.
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Wil je meer weten?

Dan kun je terecht bij teamleider Christel Knoops, (06) 520 411 81 of stuur een mailtje naar c.knoops@vrln.nl.

Interesse?
Herken jij je in deze omschrijving laat het ons dan weten. Stuur ons je motivatiebrief en CV door naar
https://www.vrln.nl/vacatures te gaan en in de vacature te klikken op “direct solliciteren”.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.
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