Stage-opdracht

Titel Opdracht

Meewerkstage Corporate Communications

Niveau

HBO

Studierichting

Communicatie

Vestiging

Hengelo

Affiniteit met

De Nederlandse taal, het schrijven van teksten en creactieve concepten ontwikkelen

Achtergrond van
de afdeling

De afdeling Corporate Communications is verantwoordelijk voor de interne en externe
communicatie van Thales Nederland B.V. en levert advies en ondersteuning aan
management en medewerkers bij tal van communicatieactiviteiten. De afdeling
bestaat uit tien medewerkers die ieder een eigen rol vervullen en takenpakket
hebben.

Opdrachtomschrijving

Als stagiair(e) op de Corporate Communications afdeling binnen Thales help je mee bij
de dagelijkse communicatie activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen
van social media berichten, berichten schrijven voor het intranet en meedenken en
meewerken aan interne-, externe- en arbeidsmarktcommunicatieprojecten. Daarnaast
bieden wij ook de mogelijkheid om een stageopdracht uit te voeren.
De belangrijkste taken zijn:
•
•
•
•
•
•

Schrijven en plaatsen van berichten (intern en extern)
Monitoren nationale media
Organiseren van events
Aansluiten bij lopende en komende projecten (intern en extern)
Meehelpen bij het creëren van digitale content
Bedenken van nieuwe creatieve concepten

We zijn op zoek naar een stagiair(e) die:
•
een HBO opleiding (bij voorkeur Communicatie) volgt;
•
affiniteit heeft met de Nederlandse taal, het schrijven van teksten, creatieve
concepten ontwikkelen;
•
goed kan luisteren en doorvragen, ook wanneer de boodschap niet expliciet is;
•
goede communicatieve vaardigheden heeft en gemakkelijk kan schakelen met
verschillende partijen;
•
goede beheersing heeft van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) die:
•
Beschikbaar is voor 32 to 40 uur per week voor een periode van 4 tot 6
maanden. Start in januari/februari 2018.
•
Je hebt een pro-actieve houding en aarzelt niet om deel te nemen aan een
project
•
Je vindt het leuk om te werken in een grote internationale organisatie
•
Je weet jouw analytische skills en 'hands on' mentaliteit goed te combineren
Wij bieden jou:
Als je wilt solliciteren maak dan een profiel aan op onze website en upload jouw C.V. en motiveringsbrief online:
www.thalesgroup.com/nl
Thales Nederland B.V.
Human Resources
Postbus 42
7550 GD Hengelo

•
een interessante stage binnen een leuk team in een internationale high tech
omgeving;
•
ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief;
•
een open en flexibele werkomgeving waarbij een goede work life balance
belangrijk is;
•
een fijne werkplek in ‘Het beste gebouw van Nederland’ (Public’s ChoiceAward
2015) met onze eigen Starbucks corner;
•
stagevergoeding.
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