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Stagiair(e) Communicatie 

Ben jij tweede- of derdejaarsstudent, is communicatie helemaal jouw ding en wil jij je kennis en 

kunde verder ontwikkelen en toepassen binnen een groene organisatie? Dan zijn wij opzoek 

naar jou! 

Wie of wat is O-gen? 

Gebiedscoöperatie O-gen werkt sinds 2014 met leden aan de ontwikkeling van het landelijk gebied. 

Dit doen wij in de regio Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. We verbinden en ontwikkelen 

initiatieven en activiteiten van 273 leden in deze regio. Leden zijn boeren, ondernemers, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten en waterschappen. Samen voeren 

we projecten uit op een breed aantal thema’s. Denk aan natuurontwikkeling, duurzame landbouw, 

realiseren van snel internet, regionaal voedsel en leefbaarheid in kleine kernen. 

Wat voor stage? 

Wij zoeken een enthousiaste stagiair(e) die ons per direct komt versterken op het gebied van 

communicatie voor een periode van minimaal drie maanden. Communicatie zetten wij in om leden te 

werven, te verbinden en op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Dit jaar gaan we 

onder het motto O-gen Open aan de slag om onze naamsbekendheid en zichtbaarheid te vergroten 

en ledenbetrokkenheid te versterken. Daarvoor hebben we verschillende communicatiemiddelen 

beschikbaar. We beheren een website, social media, online beeldbank en ledenplatform en versturen 

digitale nieuwsbrieven. Als stagiair(e) help je mee in de uitvoering van deze corporate communicatie. 

Je draagt bij aan de vernieuwing van online communicatie en social media. We zijn nieuwsgierig naar 

de effectiviteit hiervan en willen weten hoe we slim gebruik kunnen maken van innovaties. Je 

ondersteunt in het organiseren van onze O-gen Open Cafés en ontwikkelt een pakket om nieuwe 

leden te verwelkomen. Daarnaast draai je mee in de uitvoering van projectcommunicatie.  

 

Profiel 

Je bent een tweede- of derdejaarsstudent en volgt een relevante HBO opleiding op het gebied van 

communicatie of journalistiek. Je kent de taal van jong en oud. Je hebt affiniteit met boeren en 

buitenlui, maar begrijpt ook de kritische consument in de stad. Je wilt je frisheid en energie inzetten 

voor het uitbouwen van onze organisatie. Je hebt ideeën en theoretische kennis die bijdragen aan het 

ontwikkelen van onze communicatie. Je kunt zelfstandig werken en bent niet te beroerd om mee te 

draaien in de dagelijkse uitvoering. 

Wat bieden wij? 

We bieden je een uitdagende, leerzame en verantwoordelijke stage in een groeiende en snel 

veranderende werkomgeving. Bij ons is geen dag hetzelfde. Je maakt deel uit van een kleine 

organisatie met een enthousiast team. Wij bieden je de kans om werkervaring op te doen op het 

snijvlak van platteland en maatschappij. Je ideeën zijn van harte welkom en je krijgt de kans deze zelf 

ook uit te werken. Je ontvangt een stagevergoeding voor jouw inzet. Tot slot kom je te werken op een 

prachtig fort in het Grebbelinie Bezoekerscentrum in Renswoude. Net even wat anders. 

Kom jij graag bij ons stage lopen? Neem dan contact op met Marieke Reijneker via m.reijneker@o-

gen.nl of bel naar 033 277 6390. Voor meer informatie over Gebiedscoöperatie O-gen kijk je op 

www.o-gen.nl. 
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