
 
 

Spring Kinderopvang is voor 

het Servicebureau in Boxmeer op zoek naar een: 
 

Stagiair(e) Communicatie 
 

voor 32 tot 36 uur per week vanaf september 2019 
 

 

Waar gaat het om? 
Meeloopstage voor een student HBO-Communicatie. 

 
Zoek je een veelzijdige stage waarin je veel mag doen en écht deel uitmaakt van het team, dan ben jij bij ons 

aan het juiste adres. Je werkt mee aan alle voorkomende communicatiewerkzaamheden en -projecten. Zo lever 
je een bijdrage aan bijvoorbeeld de productie van e-magazines voor onze relaties en ouders, het beheer en 

ontwikkeling van onze website, het (nieuwe) social intranet en de social media van Spring. Je maakt 

communicatieplannen, schrijft allerhande teksten (zoals artikelen, persberichten, content voor social media) en 
faciliteert onze managers kindcentra bij het profileren van hun locaties.  
 

Wat verwachten wij? 
Je bent enthousiast, leergierig en vooral ook nieuwsgierig hoe de dagelijkse praktijk op een afdeling 
Communicatie eruit ziet. Je vindt het leuk om het geleerde in de praktijk te brengen. Wij vinden het een 

uitdaging om je een leerzame stage te bieden en kijken uit naar jouw frisse ideeën en inbreng. Je volgt 

momenteel een HBO-opleiding Communicatie. 
 

Wat bieden wij: 
Je werkt samen met en wordt begeleid door ervaren medewerkers van de afdeling Communicatie.  

Verder bieden wij: 

• Een veelzijdige communicatiestage 

• Een plek op ons nieuwe Servicebureau waarnaar we eind juli 2019 verhuizen 

• Voldoende ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke leerdoelen 

• Een leuke, informele werksfeer 

• Veel zelfstandigheid 

• Een kijkje achter de schermen bij een dynamische, maatschappelijke organisatie 

• Goede bereikbaarheid (5 min. lopen vanaf CS Boxmeer) 

Wil je weten hoe andere stagiaires hun stageperiode hebben ervaren? 
Laat het ons dan even weten, dan brengen we je met ze in contact. 
 

Hoe kun je reageren? 
We kijken uit naar je reactie en maken graag kennis met je! Stuur je  
sollicitatie per e-mail naar communicatie@spring-kinderopvang.nl.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen 

met Emmi Milder of Femke de Booij van de afdeling Communicatie via 
tel. (088) 20 88 283 of het eerder genoemde e-mailadres. 
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