
Stage Communicatie 
Wil jij bijdragen aan een beter bestaan voor sociale ondernemingen? Denk jij graag na 
over hoe de wereld verbeterd kan worden? En wil jij je skills hiervoor inzetten? 
Dan is Social Enterprise NL op zoek naar jou! 

Wat doet Social Enterprise NL? 
Social Enterprise NL is aanjager van de groeiende beweging van sociaal ondernemers 
in Nederland. Samen met meer dan 430 sociale ondernemingen werken we aan de 
social enterprise sector. Sociaal ondernemers zoeken innovatieve oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven als Tony’s Chocolonely, 
Dopper, Happy Tosti, Seepje en Cycloon.

Alle sollicitaties worden gelijk behandeld. Wij geloven dat een organisatie die waarde ziet 
in verschillen tussen mensen het best werkt. Elk mens is uniek en wij vinden dat iedereen de 
ruimte moet krijgen om zichzelf te zijn. Social Enterprise NL timmert daarom hard aan de 
weg om een open en inclusieve organisatie te zijn.
  
Wat ga jij doen?  
• Teksten, afbeeldingen, video’s of bijvoorbeeld infographics maken voor onze 

nieuwsbrieven, social media en website.
• Mensen spreken en evenementen bijwonen en daar goede content voor ontwerpen.
• Collega’s helpen met ontwerpvraagstukken
• Werken volgens en bijdragen aan de huisstijl van Social Enterprise NL
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Vacature

https://www.social-enterprise.nl/
https://tonyschocolonely.com/nl/nl#
https://dopper.com/nl
https://www.happytosti.nl/
https://www.seepje.nl/
https://www.cycloon.eu/


Wie ben jij? 
Allereerst zijn we benieuwd naar jouw verhaal: wat wil jij in jezelf ontwikkelen? Daarnaast 
zijn wij benieuwd naar een paar dingen die we belangrijk vinden als je bij ons komt werken:

• Bij ons werk je niet alleen. Samenwerken met anderen is dus belangrijk. Dat betekent 
bijvoorbeeld met iemand samen bepalen wat je in die ene post op LinkedIn zet.

• Je bent in staat om je ideeën uit te werken. Dat kan bijvoorbeeld door het te schetsen 
of te maken, bijvoorbeeld voor die nieuwe campagne waar we aan werken.

• Niemand heeft het altijd bij het juiste eind, ook wij niet. Dat betekent tegelijkertijd dat er 
altijd wat te leren valt. Dat is goed nieuws, maar het vraagt wel dat je kunt reflecteren: 
wat ging goed, wat niet en hoe pakken we het samen de volgende keer aan?

Wat bieden wij jou?  
• Een stage die begint in augustus of september 2023 van in principe vijf maanden, voor 

vier of vijf dagen per week. Als je hier andere ideeën bij hebt, laat dit ons dan weten. We 
kijken graag samen met jou naar wat er mogelijk is.

• Een stagevergoeding van 400 euro per maand voor 5 dagen per week (40 uur). Werk je 
minder, dan is de vergoeding lager (32 uur per week betekent een vergoeding van 320 
euro).  

• Een werkplek in ons kantoor in MidWest, een sociale onderneming uit ons netwerk. De 
meesten van ons werken op kantoor en ook thuis. Het voordeel is dat je lekkere lunch 
hebt als je op kantoor bent.

• Een plek waar je goede begeleiding krijgt en werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling 
in een gezellig en gedreven team. Je wordt begeleid door een medewerker van het 
betreffende team en stelt samen leerdoelen op die je periodiek bespreekt en evalueert.  

Wil je bij ons komen werken?  
Stuur dan uiterlijk 30 juni 2023 een mail met daarin je CV en een korte motivatie naar 
nickvandentol@social-enterprise.nl.

Heb je in de tussentijd nog vragen? 
Laat het Nick weten via nickvandentol@social-enterprise.nl of 06 – 130 33 511.
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https://www.social-enterprise.nl/over-social-enterprise-nl/team
mailto:nickvandentol%40social-enterprise.nl?subject=
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