
Ben je op zoek naar een uitdagende stageplek in een 
maatschappelijk betrokken organisatie? Wil jij bijdra-
gen aan een samenleving waarin mensen naar elkaar 
omzien? Kan jij mensen raken met mooie verhalen en ze 
enthousiast maken? Dan zijn we op zoek naar jou!

Netwerk Dien je Stad
Netwerk Dien je Stad is een laagdrempelig en flexibel 
vrijwilligersinitiatief dat van jongeren is en door jon-
geren georganiseerd wordt. Er komen hulpvragen bin-
nen vanuit diverse kwetsbare doelgroepen en van ver-
scheidende organisaties. Jongeren worden geïnspireerd  
en gekoppeld aan mensen met een hulpvraag. Hierbij 
wordt gekeken wat de mensen zelf (nog) kunnen en 
waarin de jongere tot steun kan zijn. Voor Netwerk Dien 
je Stad ga je praktisch bezig met het ontwikkelen en 
uitvoeren van een communicatieplan. 
 
TijdVoorActie
De overkoepelende stichting waar Netwerk Dien je Stad 
onder valt is TijdVoorActie. Door het hele land heen 
zijn zo’n 25 jongerenvrijwilligersnetwerken en daar 
komen er steeds meer bij. TijdVoorActie werft nieuwe 
jongeren, sociale pioniers, voor het opzetten van zo’n 
netwerk en coacht en ondersteunt hen vervolgens. Voor 
TijdVoorActie zal je meer op strategisch niveau meed-
enken over hoe de communicatie wordt ingericht.

Dit ben jij: 
• Je studeert HBO Communicatie jaar 3
• Je bent initiatiefrijk en creatief
• Je bent sociaal 
• Je kan goed zelfstandig werken 
• Perfecte beheersing van de Nederlandse taal
• Je kunt overweg met Photoshop en InDesign (basis)

Wat ga jij doen? 
• Uitdenken en uitwerken van een communicatie  
 plan (online en offline)
• Het bedenken en uitvoeren van campagnes
• Meedraaien in het traject rondom het ontwikkelen  
 een nieuwe website
• Het beheren van onze social media kanalen
• Vrijwilligers projecten bezoeken en hier verhalen  
 over schrijven
• Startende sociale pioniers advies geven over hun  
 communicatie + social media

Interesse? 
We bieden je veel vrijheid om jezelf te ontwikkelen binnen 
een jong team in een mooie organisatie. Ben jij die creatieve, 
sociale, hands-on student die we zoeken? Stuur dan een sol-
licitatiebrief met CV naar Hanneke van de Put, hannekev-
andeput@tijdvooractie.nl . Bel voor meer informatie naar  
06 41 32 98 56. www.dienjestad.nl / www.tijdvooractie.nl. 
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