Vacature derdejaars communicatie-stagiair(e)
De Seaports Academy van Groningen Seaports heeft van september 2022 tot en met januari 2023
ruimte voor een derdejaars communicatie-stagiair(e)!
Tijdens de stage op onze locatie in Delfzijl, doe je binnen de dynamiek van onze groeiende
organisatie ervaring op in de verschillende facetten van communicatie. Zo zul je je bij ons onder
andere bezighouden met:
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelen van content voor online- en offline media
Bijhouden van een contentkalender en op basis daarvan communiceren
Beheer van de website, social mediakanalen en ons intranet
Verzamelen van informatie voor de nieuwsbrieven
Schrijven van pers- en nieuwsberichten
Monitoren van media en nieuws.

Uiteraard is er ruimte voor eigen inbreng en word je in alle werkzaamheden begeleid door een van
onze ervaren stagebegeleiders.
Wat neem je mee?
•
•
•
•

Je studeert HBO Communicatie of een andere communicatie gerelateerde opleiding
Je bent enthousiast en communicatief vaardig
Je hebt een proactieve- en zelfstandige werkhouding
Beheersing van de programma’s van Wordpress en Adobe (Photoshop, InDesign, Premiere
Pro) is een pré.

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•

Een interessante stage, waarbij je je ontwikkelt binnen jouw vakgebied
Een stage binnen een zeer boeiende en vooral dynamische werkomgeving
Veel verantwoordelijkheid, waarbij je kunt rekenen op goede begeleiding
Een professionele, informele en open cultuur
Een ruime stagevergoeding.

Over het bedrijf
Groningen Seaports is de commerciële exploitant, ontwikkelaar en de beheerder van de haven van
Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete
havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten, van logistieke en infrastructurele
diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Ook houdt
Groningen Seaports zich bezig met innovatie op diverse gebieden, zoals waterstof, energie en boven
alles, duurzaamheid.
Interesse?
Heb je vragen over bovenstaande stagevacature? Neem dan contact op met Tim Lambeck
(communicatiespecialist): t.lambeck@groningen-seaports.com of 06-21536271. Wil je direct
solliciteren? Stuur dan je motivatie en CV naar vacature@groningen-seaports.com.

