
 
Stage PR & Communicatie 
 
Ben jij de enthousiasteling die ons team komt versterken? Wij bieden een 
leerwerkplek/stage, gericht op Communicatie. 
 
Over Stichting Vitamine Z 
 
We zien een enorme focus op geluk en succes en een kloof tussen ons en het zelfbeeld 
dat we moeten zijn en kunnen zijn steeds groter worden. Met alle ongezonde gevolgen 
van dien. Door meer imperfectie te promoten in de samenleving wil Vitamine Z mensen 
weer vertrouwd maken met de onvermijdelijk onwenselijke kanten van het leven. 
 
We leven in een samenleving waarin je in alles perfect moet zijn: gelukkig, succesvol, 
mooi, slim, gezond, nooit down, altijd online en aan. Die standaard is niet realistisch en 
onhaalbaar want het leven bestaat niet uit alleen maar perfect zijn, succes en geluk. Een 
mens komt ook falen tegen, eenzaamheid en twijfel: menselijke eigenschappen waar we 
ook mee moeten leren omgaan en die niet genegeerd moeten worden. Die onhaalbare 
standaard wil Stichting Vitamine Z wegnemen en juist van het totaalbeeld het 
ideaalbeeld maken. 
 
Dit doen we door evenementen, zoals het jaarlijkse Icarus Festival, te organiseren voor 
jongvolwassenen waarin thema's uit de taboesfeer worden gehaald om zo mensen 
vertrouwd te laten raken met de andere kant van het leven. En dan niet op een 
therapeutische zware manier, maar op een plezierige manier die aansluit bij de 
leefwereld van de doelgroep. We gebruiken humor, feest, theater en muziek als manier 
om imperfectie te normaliseren. 
 
Doel van de functie 
 
Om onze ambities te kunnen verwezenlijken en onze boodschap nog beter over de bühne 
te brengen zijn we op zoek naar iemand die ons PR-team komt versterken. Je rapporteert 
aan de Coördinator Marketing & Campagnes. 
 
 



Werkzaamheden: 
 

- Verzamelen en creëren van online content 
- Samenstellen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, flyers, persberichten en 

andere communicatie-uitingen 
- Ondersteunen bij online content planning en strategische plaatsing 
- Meehelpen bij de ontwikkeling van plannen m.b.t. bezoekerswerving 
- Meebouwen aan een netwerk van relevante contacten om de naamsbekendheid 

van Vitamine Z te vergroten 
- Meewerken aan de beeldredactie van Vitamine Z; samenstellen, selecteren en 

archiveren van de beeldbank 
 
Jouw profiel: 
 

- Je drukt je makkelijk en met plezier uit op papier; je bent een creatief schrijver 
en kunt je goed verplaatsen in de doelgroep(en) van Vitamine Z 

- Je bent leergierig en sensitief, werkt graag zelfstandig, voert taken op eigen 
initiatief en met zorg uit.  

- Je durft je grenzen aan te geven. 
- Je stemt goed af met collega’s en communiceert helder en regelmatig 
- Je hebt een goed beeldgevoel (film, video, fotografie en illustraties) en affiniteit 

met de creatieve uitstraling van Vitamine Z 
- Je kunt overweg met Mailchimp, Indesign en Photoshop 
- Goede kennis van het communicatievak en online media (Facebook, Instagram, 

website, Youtube en nieuwsbrieven) 
 
 
Meer informatie en reacties 
 
Gaat jouw bloed sneller stromen van deze vacature? Stuur ons dan een mail met je 
motivatie naar info@vitamine-z.nl. Wil je meer informatie? Dan staan we je ook graag 
per mail te woord. We kijken uit naar je reactie :) 


