Iedereen vrij van diabetes
Iedere week krijgen meer dan 1.000 mensen in ons land de diagnose diabetes. Inmiddels zijn
er al ruim 1,2 miljoen Nederlanders met deze ziekte. En daar valt niet ‘prima mee te leven’,
zoals mensen weleens denken. Integendeel. Het is vaak het begin van allerlei problemen.
Daarom maakt het Diabetes Fonds zich dag en nacht sterk om diabetes te voorkomen en te
genezen. Onze droom? Een toekomst waarin iedereen in goede gezondheid kan opgroeien.
Waarin generatie naar generatie diabetesvrij kan leven.
Tot die tijd willen we alle mensen met diabetes én hun naasten hun vrijheid teruggeven. Stap
voor stap. Ons wapen: wetenschappelijk inzicht. Ook proberen we iedereen die gezonder wil
leven te helpen met praktische informatie, tips en eenvoudige hulpmiddelen. En dagen
iedereen uit om deze positieve verandering verder te brengen.
Voor ons team Corporate en team Community type 1 zoeken we een

Stagiair marketing media communicatie (m/v)
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke stagiaire. In overleg bekijken we
waarbij jij ons - met jouw talenten en ervaring - het beste kan ondersteunen. Hierbij kun je
denken aan:
• Monitoring en analyse social media (Facebook en Instagram m.n.) en mee monitoren op de
community diabetestype1.nl.
• Creëren van content o.a. blogs/vlogs en ondersteuning bij werving bloggers/vloggers,
richtlijnen en redigeren.
• Onderzoeken van een nieuw format voor content binnen de community diabetestype1.nl.
• Ondersteunen bij werkzaamheden zoals ontwikkelen en opmaken van
communicatiemiddelen.
• Teksten schrijven (zoals content voor social).
• Meerdere keren per jaar voeren wij grote (landelijke) campagnes. Bij ons kun jij
meewerken in de voorbereiding en uitvoering van verschillende multimediale
campagnes zoals:
− Nationale Suiker Challenge
− Corporate campagne ‘Vrij van diabetes’
− Collectecampagne
− Wereld Diabetes Dag etc.
Het betreft een meewerkstage. Maar, in overleg, is een onderzoeksstage eventueel ook
mogelijk. Ook nodigen we mensen met een afgeronde opleiding die op zoek zijn naar een
baan uit te reageren; een mooie gelegenheid om werkervaring op te doen!

Wij vragen:
Een HBO of universitaire opleiding op het gebied van (marketing)communicatie & media.
We zien je reactie graag tegemoet als je jezelf herkent in het onderstaande:
• Je bent enthousiast, leergierig, initiatiefrijk en je weet van aanpakken.
• Je bent collegiaal en vindt het leuk om mensen (gevraagd en ongevraagd) te helpen.
• Je voelt je verbonden met onze missie en vindt het belangrijk om zelf gezond te leven.
• Ervaring met beeldbewerking (bijv. Photoshop en video-editing).
• Je neemt graag verantwoordelijkheid voor een project en houd ervan om iets te
coordineren.
• Je schrijft graag en goed.
Wij bieden:
Een stage op maat in een informele, motiverende werkomgeving waarin je veel vrijheid krijgt
en veel kunt leren. De stageplaats is beschikbaar voor 32 uur per week, voor minimaal drie
maanden. Je ontvangt een stagevergoeding van maximaal € 360.- (bij een fulltime inzet).
Ons kantoor is in Amersfoort, pal naast het centraal station. We houden ons aan de
coronamaatregelen en werken op het moment thuis (en/of hybride).
Meer informatie:
Voor meer informatie over het Diabetes Fonds, kijk op www.diabetesfonds.nl. Als je meer wilt
weten over de stage, kun je contact opnemen met Cigdem Gökmen-Yaka en/of Miranda
Mosch via (033) 462 2055.
Reageren:
Stuur je korte motivatie en CV naar Cigdem Gökmen-Yaka via c.yaka@diabetesfonds.nl.
We zien je reactie graag tegemoet!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen we niet op prijs

