STAGE COMMUNICATIE

Bednet is een Vlaamse VZW die in 2004 werd opgericht met als doel langdurig en chronisch
zieke kinderen via internetonderwijs les te laten volgen met hun eigen klas. Bednet garandeert
het recht op onderwijs voor ieder kind dat door ziekte, ongeval of zwangerschap tijdelijk niet
naar school kan. Sedert 1 september 2015 is Synchroon Internetonderwijs een recht,
opgenomen in een decreet van de Vlaamse Regering. Bednet is gratis voor school en gezin.

Bednet biedt een stageplaats aan voor een student in communicatiemanagement. De stagiair(e)
werkt ter ondersteuning van de verantwoordelijke communicatie en fondsenwerving. Je projecten
liggen in verschillende domeinen: bekendmaking, media, sociale media en fondsenwerving. In
deze domeinen leer je heel wat bij over de communicatie-en marketingstrategie binnen onze
organisatie.
Wie komt hiervoor in aanmerking?
●

bachelor- of masteropleidingen communicatie, marketing, grafische en digitale media.

●

met een grote interesse in onderwijs en de doelgroep van Bednet. Kortom: je draagt
onze organisatie een warm hart toe.

Wat houdt de stage in?
●

Bij de invulling van je stage houden we rekening met het stageprogramma van de
hogeschool. Het is de bedoeling dat je tijdens de stage zoveel mogelijk praktijkervaring
opdoet:

●

Je werkt mee aan de voorbereidingen en de lancering van de jaarlijkse
sensibiliseringscampagne ‘De Nationale Pyjamadag’ (maart 2020)

●

Je kan bij ons je eerste stappen zetten in Social Media Management: krijg inzicht in onze
doelgroepen en word tijdelijke beheerder van onze sociale media. Experimenteer met
beeld, tekst en video.

●

Je draait mee in de dagelijkse werking van de organisatie: je volgt acties op ten voordele
van Bednet, volgt persvragen op, etc.
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Belangrijk: dit alles gebeurt steeds onder begeleiding en ondersteuning van een
stagebegeleider.
Stageperiode?
-

Er zijn 2 instapmomenten: ofwel vanaf September 2019 ofwel vanaf februari 2020.

-

De stageperiode duurt minstens 3 maanden

Stageplaats?
Leuven, op wandelafstand van het station.

Wij bieden
-

een gevarieerde en leerrijke stageplaats in een groeiende organisatie met een gedreven
team.

-

Je wordt goed begeleid en kan op elk moment terecht bij je stagebegeleider.

-

Je krijgt een goed zicht op de werking van onze organisatie.

-

Het is mogelijk om snel zelfstandig te werken. Jouw persoonlijke inbreng wordt erg op
prijs gesteld.

Contact
Stuur je cv en motivatiebrief naar Sophie Reyntens - 016/20.40.45 - sophie.reyntens@bednet.be
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