
Stagiair Online Branding & Communicatie (m/v)  
 
Functie:      Online Branding & Communicatie stagiaire 
Soort stage:      Campagne conceptontwikkeling & Online 
Communicatie  
Duur:       6 maanden 
Startdatum:       In overleg 
Uren:        In overleg 
Afstudeerstage:  Mogelijk 
 
 
Intro: 
“The look and feels mean everything”. Daarom zoekt de PvdA Eindhoven een creatieve 
stagiair die naast zijn/haar groot enthousiasme de ideeën ook omzet in realiteit. Een 
denker en een doener. De belangrijkste communicatie tool is sociale media, daardoor 
kunnen wij ons boodschap beter verspreiden.  Dit willen we doen op de meest creatieve 
manieren. Jij krijgt de keys van onze sociale media,  dus schud jij bijvoorbeeld creatieve 
slogans zo uit jouw mouw? Je vindt het zelf leuker om foto’s te maken voor de online 
campagne in plaats van foto’s te zoeken op het internet.  Je hebt lef en je denkt graag out 
of the box. Dan zoeken we jou!  
 
Alles kan en mag, zolang het netjes blijft en dicht bij het PvdA verhaal.   
 
Wat houdt de stage in: 
Je krijgt een uniek kijkje achter de schermen van de Eindhovense politiek en maakt 
gedurende je stage onderdeel uit van een gemotiveerd team. 
De uitdaging is groot: tegen de landelijke trend in, een positieve buzz creëren over de 
bereikte resultaten van de PvdA Eindhoven. Je krijgt veel ruimte om je eigen ideeën uit 
te werken en je kunt volop werken aan je persoonlijke ontwikkeling.  
Je werkt redelijk zelfstandig; hoe meer initiatief je neemt hoe groter je 
verantwoordelijkheid.     
 
Werkzaamheden: 

 Jij wordt en bent de creatieve brein achter de Sociale Media kanalen van PvdA 
Eindhoven.   

 Je durft de verantwoording aan om de PvdA Eindhoven op Sociale Media een 
nieuwe “look en feel” te geven.  

 Je neemt het voortouw bij het bedenken en realiseren van de Sociale Media 
campagne en weet anderen hierbij te enthousiasmeren. 

 Jij weet als geen ander wat een Instagram-waardig foto is en wat niet 
 Je bent creatief met taal voor onze social media kanalen. 
 Vergroten bereik van onze Facebook-pagina en Instagram-account. 
 Je hebt een professionele houding en weet hoe je om moet gaan met reacties op 

de sociale media kanalen. 
 
Bedrijfsinformatie: De PvdA Eindhoven is de grootste politieke partij in de 
Eindhovense gemeenteraad en wil dat graag blijven. Tegen de landelijke trend in, maar 
overtuigd van de goede resultaten die bereikt zijn in onze stad. Die resultaten moeten 
dus over het voetlicht worden gebracht. Dat is dé opgave. Help je mee?  
 
Stagevergoeding: 150 euro per maand  
 
Reageren: voor 27 mei 2017 via ellen.schoumacher.pvda@gmail.com 


