Een stageplek communicatie bij Eurus
Bij Eurus werken we continu aan zeer uiteenlopende en uitdagende participatie- en
opbouwwerktrajecten. Hierbij kunnen we jouw ondersteuning en inbreng op communicatie goed
gebruiken. Ben je op zoek naar een afwisselende, dynamische en praktijkgerichte stageplek, dan ben
je bij ons van harte welkom!
Eurus houdt zich sinds 2008 bezig met vernieuwend wijkwelzijn. Wij zijn de motor achter diverse
projecten waarbij welzijn veranderde in economisch wijkwelzijn. Ondernemerschap is hierbij een
belangrijke kernwaarde die zorgt voor de benodigde flexibiliteit in een wijk én kansen en
mogelijkheden biedt voor de afzonderlijke wijkbewoners.
Binnen de zeer uiteenlopende en uitdagende participatietrajecten voor verschillende
opdrachtgevers, hebben innovatie én kwaliteit hoge prioriteit en staat ‘de mens’ centraal. Om de
participatietrajecten optimaal te laten werken, hebben we de Methode Eurus ontwikkeld. Een
stappenplan gebaseerd op de vele ervaringen die we met participatietrajecten hebben. Dit passen
we ook toe bij trajecten voor de energietransitie. Ook op dit gebied is Eurus actief.
Bij Eurus houden we van een zakelijke aanpak van welzijnswerk. Voor ons betekent dit vooral dat we
ons houden aan gemaakte afspraken, dat we prijs- en tijdbewust zijn en dat we er zijn wanneer het
nodig is. Welzijnswerk en participatie houden zich namelijk niet aan kantooruren. Daarom luisteren
we altijd naar burgers en/of bewoners om te weten wanneer er wat kan gebeuren. Kortom, Eurus zet
alles in werking om welzijnswerk en participatietrajecten daadwerkelijk te laten accelereren.
Communicatie bij Eurus
Communicatie bij Eurus kan wel een duw in de rug gebruiken. We hebben een basis gelegd, maar zijn
toe aan nieuwe stappen. Een frisse creatieve en vernieuwende blik die tegelijkertijd aansluit op onze
organisatie en de markt waarin we werken, is daarom van harte welkom.
Wij stellen hoge eisen aan onszelf en zijn ons bewust dat onze ambities groot zijn. Als dit je
aanspreekt, je derdejaars HBO student bent in de richting CB-MIC en je jezelf herkent in de
onderstaande wensenlijst, aarzel dan niet ons te laten weten dat je geïnteresseerd bent in de
stageplaats.
Kerncompetenties:
-

Kennis van de werking van diverse communicatiemiddelen (print en digitaal) en social media
bij de verschillende doelgroepen
Je begrijpt de werking van formele en hiërarchische lijnen, maar heb je ook een
goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen.
Je bent innovatief
Je bent zichtbaar en neemt initiatief
Je stuurt aan op betrokkenheid en participatie
Je verbindt de gezamenlijke en individuele aanpak
Je houdt van samenwerken en versterkt netwerken
Je bent flexibel in tijd
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Wij bieden
Eurus is een kleine dynamische organisatie en kent een zeer platte structuur. Binnen de organisatie
wordt hard gewerkt als het nodig is en is het zeer gezellig als er tijd voor is. Als stagiair bij Eurus maak
je onderdeel uit van het team en kun je actief bijdragen aan alle trajecten. Je ervaart welke rol
communicatie heeft bij en voor participatietrajecten en economisch wijkwelzijn. Dat varieert van
marketingcommunicatie, audiovisuele ondersteuning, media & educatie en journalistieke en
voorlichtingsonderdelen. Alle onderdelen kunnen bij participatietrajecten en welzijnsprojecten een
rol spelen. Je krijgt dus alle kans jezelf te ontwikkelen op zowel strategisch als conceptueel en
uitvoerend niveau, waardoor je kunt ontdekken waar je sterke kanten liggen. Je wordt bijgestaan en
begeleid door onze een ervaren communicatiemedewerker. Wij bieden een stage- en
kilometervergoeding.
Interesse? Stuur een email met je motivatie en CV naar astrid@eurus.nl met als onderwerp
Stageplaats Eurus. Zij neemt daarna snel contact met je op.
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