
Stagiair(e) Social Media

Voor onze Communicatieafdeling zoeken wij een stagiair(e) die ons kan 

ondersteunen met de ontwikkeling en invulling van onze social media kanalen. 

Je houdt je bezig met de doorontwikkeling hiervan, schrijft een plan voor een 

meer structurele invulling en helpt mee om onze kanalen onder de aandacht te 

brengen. De afdeling Communicatie bestaat uit een teamleider Communicatie 

en drie medewerkers. 

Jouw taken

• het (laten) maken en bewerken van video- en fotomateriaal voor onze

diverse platformen, inclusief de bijbehorende content schrijven;

• meedenken met de strategie en een social media plan opstellen;

• onderzoek doen naar belangrijke zoekwoorden en hashtags

• inrichten van een Performance Center (dashboard en rapportages maken)

Jij

• volgt een HBO studie in de richting van Communicatie, Journalistiek, 

Media of andere gerelateerde studie en hebt affiniteit met social media;

• bent leergierig, proactief en flexibel;

• hebt een hands-on mentaliteit en gaat zelfstandig aan de gang;

• creëert makkelijk en creatief content en hebt een goede beheersing van de 

Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk);

• hebt kennis van Microsoft office.

Wij bieden 

• een stagevergoeding;

• mogelijkheid om (deels) thuis te werken;

• een professionele en informele werkomgeving in een gezellig team. 

Solliciteren

Interesse? Stuur dan je CV en motivatie naar p.halman@rmn.nl.

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met 

Patricia Lankreijer-Halman, teamleider Communicatie, telefoon 06-86878930. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 

RMN is op zoek naar een

Reinigingsbedrijf Midden Nederland 

(RMN) is een gemeenschappelijke 

regeling van de gemeenten Baarn, 

Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest, 

en Zeist. Wij zijn specialist in 

afvalinzameling, straatreiniging en 

groenonderhoud en zorgen met onze 

werkzaamheden voor een aangenaam 

straatbeeld. Met ruim 180 collega’s in 

de binnen- en buitendienst bedienen 

wij zo’n 110.000 huishoudens. 

RMN is jong 

en dynamisch. 

De werksfeer 

is informeel. 

Motivatie en 

enthousiasme 

vinden wij 

erg belangrijk.
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