Stage PR en Communicatie
Vereniging Energie-Nederland
De uitdaging
Als PR en Communicatie stagiair(e) draag je bij aan het vergroten van de
zichtbaarheid en het versterken van het imago van Energie-Nederland. De PR
Manager is het eerste aanspreekpunt voor media en is verantwoordelijk voor de
externe communcatie. Tijdens deze stage werk je nauw samen met de PR
Manager en krijg je de kans om de verschillende werkvelden van PR en
communicatie te leren kennen. Het is een gevarieerde stage in een dynamische
omgeving waar geen dag hetzelfde is.

Over Energie-Nederland
Energie-Nederland is de branchevereniging voor alle partijen die elektriciteit, gas
en warmte produceren, leveren en verhandelen en alle dienstverlening
daaromheen. Energie-Nederland staat in het hart van de energietransitie en
behartigt belangen op het brede vlak van de energievoorziening, van het
(duurzaam) opwekken en handel in energie tot aan de levering aan de
consument en bedrijven. Wij zijn dé partner van overheid en samenleving om de
verduurzaming verder vorm te geven. Energie-Nederland gaat voor een
duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening; wij zijn een van de
trekkers van het Klimaatakkoord.

Taken en verantwoordelijkheden
Als PR en Communcatie stagiair(e) lever je een ondersteunende én inhoudelijke
bijdrage aan Energie-Nederland. Samen met de PR Manager werk je aan het
vergroten van de zichtbaarheid en het versterken van het imago van EnergieNederland. Je werkzaamheden zijn divers en bestaan onder andere uit:
• Meedenken over de communicatie en social media-strategie
• Bijdragen aan de externe communicatie, zoals het schrijven van
nieuwsberichten en doorvertaling ervan naar social media content (m.n.
Twitter en LinkedIn)
• Media-monitoring en maken van mediarapportages voor het team en
bestuur
• Bijwonen en notuleren van de PR-bijeenkomsten met onze leden
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Dit breng je mee:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je volgt een relevante opleiding op HBO/WO niveau, bijvoorbeeld in
de richting communicatie of journalistiek
Affiniteit met het medialandschap
Affiniteit met de energiesector en energietransitie
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
Je hebt goede kennis van verschillende Social Media kanalen
Je bent sensitief en hebt gevoel voor (politieke) verhoudingen
Je bent in staat zelfstandig te werken en voelt je comfortabel in een
dynamische omgeving die nooit stil staat
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend
Enige ervaring met het schrijven van teksten is een pré.

Stagevoorwaarden
•
•
•
•
•

Je loopt stage vanuit ons kantoor in Den Haag, maar krijgt ook de
mogelijkheid om vanuit huis te werken
Duur van de stage is 6 maanden, startdatum flexibel
32-40 uur per week
Stagevergoeding van €450 per maand (obv 40 uur)
Indien je niet in het bezit bent van een studenten OV-kaart worden jouw
reiskosten vergoed

Solliciteren
Enthousiast geworden over deze stage? Stuur je vragen of sollicitatie dan naar
Chantalle Grootscholten, PR Manager via cgrootscholten@energie-nederland.nl.
Den Haag
Oktober 2021
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