STAGEPLAATS COMMUNICATIE

SWON-NIM ZOEKT PER 1 SEPTEMBER EEN

STAGIAIR(E) COMMUNICATIE
32 UUR PER WEEK/STANDPLAATS NIJMEGEN

AANLEIDING
De welzijnsorganisaties NIM Maatschappelijk Werk en Swon het seniorennetwerk zijn per 1 januari
2017 gefuseerd tot een nieuwe organisatie met als tijdelijke naam Swon-NIM. Naast deze fusie zijn de
twee andere welzijnsorganisaties in Nijmegen, Tandem Welzijn en Het Inter-lokaal ook gefuseerd.
Hierdoor zijn twee nieuwe organisaties ontstaan die nauw aan elkaar verbonden zijn en veel
samenwerken.

WAT ZOEKEN WIJ?
Swon-NIM zoekt een communicatiestagiair(e) die mee gaat draaien als communicatiemedewerker in
het vervolgtraject van de fusie. We hebben na de zomer een nieuwe naam, een nieuw logo en nieuwe
huisstijl en er ligt een grote klus voor ons om nieuwe communicatiemiddelen te ontwikkelen voor de
organisatie (website, folders, promotiemateriaal, etc.). Hier kunnen we de hulp van een creatieve
communicatiestagiair(e) goed gebruiken. Concreet ondersteun je de communicatieadviseur en de
stafmedewerker Communicatie die samen de projectgroep Communicatie vormen in het traject.
Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:
• (Web)teksten schrijven voor medewerkers, partners, vrijwilligers, etc.
• Meedenken en bijdragen aan ontwikkeling van communicatiestrategie van de nieuwe
organisatie
• Bijdragen aan ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen
• Mede-organiseren van bijeenkomsten, evenementen
• Inzetten van social media
• Interviewen van medewerkers/bewoners over ontwikkelingen
• Hand- en spandiensten op communicatiegebied

WAT BIEDEN WIJ?
In deze uitdagende stage krijg je veel eigen ruimte en verantwoordelijkheid. Hierdoor krijg je de kans
je als communicatieprofessional door te ontwikkelen en kun je je netwerk in Nijmegen uitbreiden.
Competenties waaraan gewerkt wordt zijn in ieder geval creativiteit, doelgroepgericht schrijven,
coördineren, adviseren en organiseren.

WAT VERWACHTEN WIJ?
De stagiair(e) die wij zoeken, kan:
• Zelfstandig werken;
• Beheerste de Nederlandse taal uitstekend;
• Heeft affiniteit met zorg en welzijn;
• Is gestructureerd;
• Is digitaal vaardig (vooral Office).
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PRAKTISCHE ZAKEN
•
•
•

In deze stage word je begeleid door de communicatieadviseur van Swon-NIM.
Je werkplek varieert van de Panovenlaan in Nijmegen en De Ruyterlaan in Nijmegen (beide
locaties zijn zowel met de fiets als het openbaar vervoer goed bereikbaar).
Je krijgt een stagevergoeding van €267,- per maand.

OVER SWON-NIM
Swon-NIM is een Nijmeegse welzijnsorganisatie die is voortgekomen uit de fusie van Swon het
seniorennetwerk en NIM Maatschappelijk Werk. Swon-NIM (voorlopige naam) opereert in Nijmegen
en in zeven omliggende gemeenten: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard,
Overbetuwe en West Maas en Waal. Swon-NIM heeft een breed aanbod voor individuen en groepen
mensen van nul tot honderd die het op eigen kracht ‘net niet redden’. Hierbij ligt de focus vooral op het
ondersteunen, begeleiden en toeleiden naar zorg als dat nodig is. Doel is bewoners in staat te stellen
waar mogelijk op eigen kracht (met behulp van hun eigen netwerk) verder te gaan, en waar dit niet
mogelijk is de benodigde ondersteuning te (blijven) bieden. Swon-NIM helpt bij vragen over of
problemen bij opvoeding, relaties, verwerking, financiën, wonen, en maakt zich binnen Nijmegen sterk
voor het welzijn van ouderen en mantelzorgers.
De eigen leefwereld van de hulpvrager staat hierbij centraal. Wanneer onze sociale professionals zelf
niet de geschikte ondersteuning kunnen bieden, zorgen wij voor een passende verwijzing, zodat
mensen op de juiste plek terechtkomen. Voorbeelden van onze diensten zijn Sociale Wijkteams,
schoolmaatschappelijk werk, praktische (vrijwilligers)diensten, ouderenadvies en dagbesteding. Bij
Swon-NIM zijn ongeveer 250 professionals en 550 vrijwilligers actief.

SOLLICITEREN EN MEER INFORMATIE
Heb je zin in deze klus? Stuur dan een motivatiebrief en een actuele versie van je cv naar Mattijs
Vonk, communicatieadviseur: m.vonk@nim.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd bellen: (06) 26460410.
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