VACATURE STAGEPLEK
Meer informatie:
www.euregio.eu/nl/jobs

Je wil je horizon verbreden – een Nederlands-Duitse sfeer proeven direct
aan de grens tussen Duitsland en Nederland?
Duits-Nederlandse samenwerking is jouw passie? Sta je open voor interculturele situaties en euregionale vraagstukken? Ben je geïnteresseerd in
communicatie en online marketing? Ben je in het kader van je studie/
opleiding op zoek naar een interessante stageplek op het gebied van
Voorlichting & Communicatie en Nederlands-Duitse projecten?
Loop dan stage bij EUREGIO in Gronau.

De EUREGIO, gevestigd in Gronau in de nabijheid van Enschede, is een
samenwerkingsverband van 129 gemeenten, Kreise en Waterschappen in
het Nederlands-Duitse grensgebied van Twente, de Achterhoek, Zuid-Oost
Drenthe, het Münsterland, het Osnabrücker Land en de Grafschaft
Bentheim. De organisatie bestaat uit ongeveer 45 Nederlandse en Duitse
werknemers, die de grensoverschrijdende samenwerking in de breedste zin
van het woord ondersteunen en bevorderen. Ter ondersteuning op het
gebied van communicatie & voorlichting en diverse projecten, met name
op het gebied van toerisme is de EUREGIO op zoek naar stagiair(e)s.

WAT WIJ BIEDEN
interessante (werk-)ervaring binnen een veelzijdige interculturele organisatie,
die ook de deur naar werken in Duitsland opent
flexibele werktijden in overleg (39-urige werkweek)
met een vrije vrijdagmiddag als mogelijkheid
een stagecontract met een stagevergoeding
voor in principe een duur van 3 maanden
een stageplek die met openbaar vervoer goed bereikbaar is
uit Enschede en Münster (station „Glanerbrug“)

TAKEN EN WERKZAAMHEDEN
Ondersteuning op het gebied van communicatie
en verschillende projecten
Taken met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van evenementen
zoals vergaderingen, beurzen, promoties en academie-evenementen
Ondersteuning bij het optimaliseren van onze Social Media kanalen
Ondersteuning bij het onderhoud van websites (EUREGIO en project websites),
en opstellen van teksten voor de website en de newsletter
eventueel Duits/Nederlands vertalingen

COMPETENTIES
Van de stagiair(e) verwachten we een open en loyale houding alsook dat de stagiair(e)
zich open stelt voor intercultureel dialoog en euregionale politieke vraagstukken.
HBO / universitair denk- en werkniveau
kan multidisciplinair denken en handelen
heeft goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en/of Duitse taal
beschikt over goede contactuele eigenschappen, kan goed werken in teamverband,
is zelfstandig, resultaatgericht, flexibel, innovatief en enthousiast

INTERESSE?
Je sollicitatie met CV en korte motivatie kun je per mail richten aan:
EUREGIO, t.a.v. Marie-Lou Perou (m.perou@euregio.eu)
Ook voor nadere informatie m.b.t. deze functie kun je bij haar terecht (053 460 51 56).

VOLG ONS:

