
Stagiair(e) Communicatie  

Als stagiair bij Partos ben je volwaardig onderdeel van het 

team en betrokken bij diverse activiteiten, wat veel 
leermogelijkheden biedt. 

Partos is de branchevereniging voor 

ontwikkelingssamenwerking in Nederland en verenigt meer dan 100 Nederlandse 
ontwikkelingsorganisaties. Denk hierbij aan Oxfam Novib of Het Nederlandse Rode Kruis, 

maar ook kleinere organisaties. Partos zet zich in voor hun belangen, zodat zij zo goed 

mogelijk kunnen werken aan een rechtvaardige en duurzame wereld. De beeldvorming 
van ontwikkelingssamenwerking is een van de thema’s waar Partos aan werkt. 

Partos is op zoek naar een Stagiair Communicatie die de afdeling ondersteunt in de 
dagelijkse communicatiewerkzaamheden en lopende projecten.  

Wat ga je doen? 

 Je gaat aan de slag met het creëren van creatieve en bruikbare content om de 

resultaten van het werk van Partos op een goede manier te vertalen.  

 Je ondersteunt bij de dagelijkse communicatiewerkzaamheden, zoals content 
creëren voor de website en sociale media, media monitoring en beeldregie. 

 Het zou mooi zijn als je een systeem kunt (door)ontwikkelen en bijhouden 

waarmee we de opbrengsten van onze communicatie-uitingen in kaart kunnen 
brengen. Denk hierbij aan Google Analytics, maar ook de statiekpagina’s van onze 

sociale media en Mailchimp.  

 Je helpt bij het organiseren en op aansprekende wijze verslaan van events, 

workshops en presentaties.  
 Een van deze events is het Partos Innovation Festival dat we jaarlijks organiseren in 

Pakhuis de Zwijger. Hier zal je een grote bijdrage aan leveren op het gebied van 
organisatie en communicatie.  

Wie zoeken we? 

We zijn op zoek naar een derde- of vierdejaars student, die: 

 Een communicatiestudie of een multi-media / content creation studie volgt op 
HBO- of WO niveau; 

 Creatieve content kan maken en wervend en wervelend schrijft; 

 Niet alleen in het Nederlands maar ook in het Engels uitstekend communiceert; 

 Nauwkeurig is en geordend werkt; 
 Affiniteit heeft met ontwikkelingssamenwerking. 

 

 

https://www.partos.nl/


Wat is mooi meegenomen? 

 Skills op het gebied van CMS (WordPress, Typo3) en Adobe Creative Cloud (bijv. 

InDesign) zijn een pré; 
 Je staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling; 

Wat krijg je er voor terug? 

 Partos vindt het heel belangrijk dat je leert van je stage. Je word begeleid door een 
communicatiemedewerker. Vooraf stellen we samen je leerdoelen vast, die we 

tijdens je stage regelmatig met je bespreken en evalueren. 

 Wij bieden je een kleinschalige werkomgeving met veel ruimte voor persoonlijke 
inbreng, waarin je veel vrijheid en verantwoordelijkheid kunt pakken en waarin 

plezier hebben in je werk voorop staat. 

 Deze stage bied je de mogelijkheid om de Nederlandse ontwikkelingssector te leren 

kennen en daar contacten te leggen met andere (communicatie-)professionals. 
 Omdat je ook deel uitmaakt van The Spindle, het innovatieplatform van Partos, 

beweeg je je in een netwerk van inspirerende vernieuwers rondom thema’s die van 

grote maatschappelijke waarde zijn. 
 Er is een stagevergoeding van 350 euro per maand op basis van een aanstelling van 

36 uur per week en een (beperkte) reiskostenvergoeding. 

 Daarnaast kom je terecht in een enthousiast en gedreven team en kun je mee doen 
aan een dagelijks potje tafelvoetbal! 

Periode 

De stageperiode heeft een looptijd van zes maanden, en je start het liefst in augustus of 
september 2019. Je bent ten minste vier dagen (32 uur) per week beschikbaar. 

Reageren voor: 

Mail je motivatiebrief met CV voor 24 juni t.a.v. Sera Koolmees (communicatie) naar 
sollicitatie@partos.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Sera Koolmees (020 320 
9901). 
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