Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in de stad en regio. We verbinden beleid,
praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders,
beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf:
iedereen profiteert mee van de resultaten. Onze website vervult bij dit alles een belangrijke rol. Dit jaar
werken we aan de vernieuwing ervan om de kennis die we ontwikkelen beter vindbaar en toegankelijk
te maken. Daarbij zoeken we jouw hulp!
De website bevat een schat aan kennis en informatie. Variërend van publicaties tot video’s en podcasts en van
blogs tot verdiepende dossiers en specials over actuele maatschappelijke vraagstukken. Ook vind je er
informatie over webinars, expertmeetings en congressen die we organiseren. Dat alles is bedoeld voor
overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven die bijdragen aan de totstandkoming van voldoende
woningen in een passende leefomgeving, duurzame ontwikkeling, inclusieve samenleving, veerkrachtige
economie en daarmee samenhangende governancevraagstukken.
Voor het team Marketing en Communicatie zijn we op zoek naar twee enthousiaste:

Stagiair(e)s
(voor een periode van ongeveer 4-6 maanden voor 32 uur per week)
die willen meedenken én de handen uit de mouwen willen steken bij de doorontwikkeling van onze website.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je ondersteunt ons bij de voorbereidingen die nodig zijn voor een soepele migratie van de content;
Je brengt de relaties tussen onze website en externe websites in kaart;
Je ondersteunt ons bij het verrijken van bestaande content: zowel tekst en beeld als het verbeteren
van de digitale toegankelijkheid;
Je helpt bij het organiseren en redigeren van nieuwe content;
Je denkt actief mee over en helpt bij het uitvoeren van onze doorontwikkelingsplannen.

Je werkt hierbij natuurlijk nauw samen met ons website-projectteam.

Dit is jouw profiel
•
•
•
•

Je hebt interesse in het toegankelijk maken van kennis over maatschappelijk relevante
onderwerpen;
Je bent resultaatgericht en gaat secuur te werk;
Je hebt hbo werk- en denkniveau;
Affiniteit met (online) communicatie is welkom, maar geen harde eis.

Periode
Start medio september t/m december 2022 (mogelijkheid tot verlenging).

Wij bieden
Een stagevergoeding en de mogelijkheid om de werkzaamheden deels op kantoor en deels thuis uit te voeren.

Interesse?
Stuur ons je motivatie met een cv naar hrm@platform31.nl t.a.v. Jacqueline Ravensbergen. Wil je vooraf eerst
meer inhoudelijke informatie over de functie, dan kun je natuurlijk ook contact opnemen met Marja Uijterwaal,
06 8281 2602.

