
 

	Meeloopstage social media & 
communicatie 
 
Hé jij daar! Ben je op zoek naar een veelzijdige online communicatie stage waar je echt uitgedaagd 
wordt? Heb jij veel interesse in de energietransitie en zie je in deze groeiende markt je toekomst? 
Hou je van hectiek en dat elke dag anders is? Dan is dit je nieuwe stageplek! Wij zoeken namelijk 
per direct een slimme, leuke, gezellige maar bovenal een gemotiveerde en hardwerkende 
stagiair(e) voor 5 maanden. 
Je komt ons (leuke) bureau versterken met onder andere het dagelijks beheer van onze social 
kanalen, het ontwikkelen van een redactieformule voor al onze social kanalen en het verzenden 
van de nieuwsbrief. Maar dat is niet het enige, want ons website heeft verschillende doelgroepen; 
leden, journalisten en geïnteresseerden in de windsector. Als je een onderzoek moet doen voor je 
studie dan zoeken we samen een onderwerp uit wat past bij jouw leerwensen. 
 
Op een rijtje:  

• Je onderhoudt onze social kanalen, schrijft zelf de berichten en verzint leuke content 
daarvoor; 

• Je helpt bij de voorbereiding van ledenevents; 
• Je denkt met ons mee over een redactieformule voor onze socials en nieuwsbrieven; 
• Je onderhoudt intensief contact met onze bureau-experts; 
• Je ondersteunt bij het uitvoeren van campagnes. 

 
Wat bieden wij? 
Je komt te werken in het leukste, informele en ambitieuze team, waarin veel ruimte is voor eigen 
initiatief en zal op volle kracht mee draaien! Het is mogelijk om één dag per week aan je scriptie of 
opdracht te werken en uiteraard bieden we je een marktconforme stagevergoeding van €350 euro 
per maand (o.b.v. 5 dagen). 
 
Wie ben jij? 

• Je volgt een relevante HBO of Bachelor studie in de richting van Communicatie; 
• Je hebt affiniteit met online marketing, SEA, SEO, data-analytics, social media en 

personalisatie; 
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend; 
• Je bent gemotiveerd, communicatief vaardig, creatief en vooral enthousiast; 
• Je houdt ervan iets neer te zetten: 'getting things done'; 
• Je kan overweg met Adobe CC. 

Is dat alles? Ja! 
 
Wie zijn wij? 
De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector en 
vertegenwoordigt meer dan 300 bedrijven. Dat doen we in ‘Den Haag’, in de media en bij andere 

Vacature 



 

spelers. Daarnaast vormen we een belangrijk netwerk voor alle bedrijven die lid zijn, zodat ze 
elkaar goed weten te vinden.  
 
Is dit wat voor jou? 
Stuur dan je CV en motivatie t.n.v. Marjet Heins (marjet.heins@nwea.nl) en wij laten je zo snel 
mogelijk wat weten. 
 

Soort dienstverband: Fulltime, Stage 
Stagevergoeding: €350,00 per maand 
 


