
 

 

 

 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en crisisbeheersing, met oog 

voor sociale veiligheid. Wij leveren op uitstekende wijze diensten aan iedereen die woont, werkt en verblijft in Gelderland-

Zuid en dragen daarmee in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. Wij worden gekenmerkt als verbinders van 

veiligheid en staan midden in de samenleving. 

Wil jij ook iets betekenen voor de veiligheid van de inwoners van Gelderland-Zuid? Ben je bezig met 

een communicatie-opleiding en zoek je werkervaring die jou een voorsprong geeft op andere 

afgestudeerden? Dan is dit een mooie kans voor jou!  

Op onze hoofdvestiging in Nijmegen zoeken wij per februari 2020 een enthousiaste:  

Stagiair(e) Online communicatie 

Voor 5-6 maanden, werkdagen en het aantal uren in overleg 

Wat ga je doen? 

• Je beheert onze social-mediakanalen: Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. 

• Je creëert en deelt digitale content (o.a. posts) via deze kanalen en onze website.  

• Je helpt collega’s bij het delen van informatie via ons (nieuwe) intranet. 

• Je schrijft content voor regionale en lokale media over het voorkomen van incidenten 
(risicocommunicatie). 

• Waar mogelijk geef je communicatieondersteuning bij projecten.  
 
Wat voor iemand zoeken wij? 

• Je volgt een hbo-communicatieopleiding.  

• Je houdt van aanpakken en hebt zin om veel te leren. 

• Je vindt schrijven leuk en bent goed in de Nederlandse taal. 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en maakt makkelijk contact. 

• Kennis van Adobe (Photoshop, Indesign) en videobewerking is een pré. 

• Je handelt vanuit onze drie kernwaarden vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap. 
 
Wat bieden wij je? 

• Een vergoeding van € 300 per maand (bij 36 uur). 

• Waardevolle werkervaring. 

• Een inspirerende werkomgeving met veel ruimte voor eigen inbreng.  
 

Wil je meer weten? 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met communicatieadviseurs Arnie Loos of Annemarie Koop 

via communicatie@vrgz.nl of 06-10503149. Ook je sollicitatie kun je aan hen richten. 
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