
 
Stichting Stad & Natuur Almere werkt aan een groene, gezonde en duurzame stad. Het 
verbinden van de inwoners van Almere met de natuur en de duurzame leefomgeving staat 
daarbij voorop. Daarvoor zetten wij drie programmalijnen in: recreatie, educatie en 
participatie. Daarmee bereiken wij jaarlijks ongeveer 200.000 bezoekers en deelnemers aan 
onze activiteiten, 20.000 leerlingen en vele vrijwilligers. Wij werken duurzaam samen met 
partnerorganisaties, scholen en ondernemers in en om Almere. Stad & Natuur beheert en 
programmeert acht eigen locaties, elk met hun eigen karakter, functies en activiteiten. Onze 
activiteiten kom je daarnaast tegen door de hele stad en op scholen. Zo kan elke Almeerder 
dichtbij huis de Almeerse natuur beleven en inspiratie opdoen voor een duurzame 
levenswijze.  
 
Ter ondersteuning van het team programmering en communicatie zoeken wij een 
 

stagiair communicatie 
 

Wat ga je doen in je stage? 

 Je maakt, redigeert en checkt persberichten, online en offline uitingen en interne en 
externe berichtgeving.  

 Je maakt een on- en offline marketing en communicatieplan en voert deze uit. 

 Jij bent een online spin in het web: Content bedenken, maken en beheren voor onze 
social media kanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter), nieuwsbrieven 
maken en houdt website en webshop bij. 

 Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van marketing en communicatie en 
adviseert de medewerkers. 

 Je bedenkt, beheert en maakt promotie en pr materiaal. 

 Filmpjes en foto’s maken en bewerken. 
 

De persoon die wij zoeken  

 Werkt mee in de organisatie. 

 Beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden. 

 Praktische, creatieve persoon waar de woorden doener/afmaker/aanpakker op van 
toepassing zijn. 

 Woont in (de directe omgeving van) Almere. 

 Doet een MBO niveau 4 of HBO opleiding marketing en communicatie. 

 Is minimaal 3 dagen per week aanwezig voor een periode van minimaal 3 maanden. 
 
Wij bieden jou 
Een prachtige werkplek op één van de locaties van Stad & Natuur binnen een klein en leuk 
team. Je doet veel praktische werkervaring op en kunt je studieopdrachten binnen onze 
organisatie uitvoeren. Je bent een onderdeel van het team en doet mee met het reilen en 
zeilen binnen de organisatie. Informatie over de stichting vind je op www.stadennatuur.nl.  
 
Nadere inhoudelijke informatie over de stage kun je inwinnen bij Joyce Grobben, te bereiken 
via tel. 036-5475050. Schriftelijke motivatie en CV mail je naar sollicitatie@stadennatuur.nl.  
 
 

http://www.stadennatuur.nl/
mailto:sollicitatie@stadennatuur.nl

