Dagelijks worden er in Nederland 4 kinderen geboren met een hartafwijking. Dagelijks
krijgen er 3 kinderen een openhartoperatie om te kunnen overleven en helaas overlijdt er
in Nederland nog elke 2 dagen een kind aan de gevolgen van een hartafwijking. Stichting
Hartekind wil door middel van het financieren van wetenschappelijk onderzoek de
overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven van deze hartekinderen verbeteren,
zodat ze gewoon kind kunnen zijn, met als motto: "Kind zijn, hart nodig!"
Ben jij opzoek naar een passende stage bij jouw opleiding? Dan ben je bij
Stichting Hartekind aan het juiste adres.
Wij zoeken momenteel een Stagiair webredactie/informatievoorziening via de
website. Dit is een stage voor 3-5 dagen per week. Deze stage geeft jou de kans om te
ervaren hoe het is om dagelijks te werken in de uitdagende wereld van non-profit
organisaties.
Doel van de stage: Het gaat om een projectstage. Je zal op de website een omgeving
creëren voor de informatievoorziening over aangeboren hartafwijkingen. Je verzamelt
informatie voor de website, je redigeert, plaatst en bewerkt content voor onze website.
Je zoekt foto’s en video materiaal erbij en indien nodig bewerk je foto’s en films voor op
de website. Tot slot optimaliseer je de web-teksten voor SEO.
Plaats binnen de organisatie: De stagiair wordt begeleid door de manager en de office
manager. De functie maakt deel uit van het secretariaat van de stichting.
Voor wie is deze stage geschikt:





HBO 3e of 4e jaars
Minimaal 3 maanden beschikbaar
Studie: Marketing, communicatie, media college, medische of aanverwante
opleiding
Je kunt werken met alle Microsoft Office programma’s (Word, Excel, Outlook,
Office 365), Adobe Photoshop en Illustrator/Indesign

Je bezit de volgende vaardigheden:








Ervaring met het schrijven van teksten
Zelfstandig, creatief, flexibel, proactief en communicatief vaardig
Affiniteit met goede doelen en/of gezondheidszorg is een pré
Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en spreekt goed Engels
Kennis van gebruiksvriendelijkheid en design van websites
Kennis op het gebied van (eind)redactie voor web (SEO-teksten)
Ervaring met videobewerking is een pré en daarnaast heb je affiniteit met social
media en vindt het leuk om de website bij te houden

Wij bieden:



Een leuke stageplaats in een ambitieus en gemotiveerd team, je draait mee
binnen de dagelijkse werkzaamheden
Goede begeleiding tijdens je stageperiode, zowel op persoonlijk als op inhoudelijk
vlak

Stichting Hartekind betaalt voor stagiaires een kleine stagevergoeding. Van deze stage
plek krijg je vooral veel voldoening. Wil je na het lezen van dit profiel een gesprek over
een mogelijke stageplek? Stuur dan je CV en een motivatie naar Linda Breusers via
linda@hartekind.nl of bel 06-19983988.

