
 

 

CNV Connectief in Utrecht zoekt een enthousiaste en ambitieuze stagiair Journalistiek en 

Communicatie 

 

Wij zoeken: 

Een nieuwsgierige en enthousiaste student Journalistiek of Communicatie die mee wil 

werken aan verschillende media-uitingen van CNV Connectief. Het gaat om de magazines 

Schooljournaal (een tweewekelijks verschijnend tijdschrift, oplage 52.000) en MijnVakbond 

(verschijnt vier keer per jaar, oplage 67.000) + de bijbehorende social media en websites. 

Schooljournaal richt zich op iedereen die in het onderwijs werkt, MijnVakbond is voor leden 

uit de sectoren Zorg & Welzijn, Overheid en Publieke diensten. Een veelzijdige stage dus! Je 

komt te werken op de gezellige afdeling Communicatie, waar je volop de kans krijgt om 

ervaring op te doen met alle facetten van de journalistiek. 

 

Wat ga je doen? 

Je ondersteunt de redactie door het schrijven van nieuwsberichten, artikelen en verhalen. Je 

gaat op pad voor interviews en verslaat bijeenkomsten. Je helpt met het bijhouden van social 

media en websites. Ook ben je bij redactievergaderingen. We zijn benieuwd naar jouw eigen 

ideeën en initiatieven.  

 

Wat verwachten wij van jou? 

Je bent een gedreven en zelfstandige student Journalistiek of Communicatie die niet bang is 

aan een uitdagende klus te beginnen. Je bent in staat om zelfstandig artikelen te schrijven 

en je staat open om te leren. Je bent niet afwachtend maar durft initiatief te nemen en bent 

vasthoudend en gefocust op het resultaat. Affiniteit met een of meerdere van de genoemde 

sectoren (onderwijs, zorg, overheid en/of publieke diensten) is een pre. Daarnaast houden wij 

van studenten met frisse en creatieve ideeën en een analytische blik. 

 

Wij bieden: 

Een dynamische en leerzame stage in Utrecht waar veel ruimte is voor eigen initiatief en 

waar je vooral veel schrijft. Je loopt stage op de afdeling Marketing & Communicatie bij CNV 

Connectief, met meer dan 125.000 leden één van de grootste vakbonden van Nederland. Je 

mag veel zelfstandig werken, maar je kunt ook rekenen op een goede begeleiding. De 

werksfeer is informeel. Stage lopen bij onze organisatie betekent dat elke dag anders is en 

jouw inbreng telt! Natuurlijk ontvang je een prima stagevergoeding. 

 

Periode: 

Wij zoeken het hele jaar door stagiaires voor (het liefst) 36 uur. 

 

Wie zijn wij? 

CNV Connectief is een belangenorganisatie die zich inzet voor iedereen die in het onderwijs, 

in de zorg, bij de overheid en publieke diensten werkt. Wij onderhandelen en lobbyen met 

werkgevers en politici, adviseren, ondersteunen en helpen bij individuele vragen van onze 

leden. Ook geven wij trainingen en cursussen. De afdeling Communicatie houdt zich bezig 

met de communicatie naar de leden. 

 

Solliciteren? 
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Stuur je e-mail met motivatie en cv naar Anne van Rijswick, Stagecoördinator CNV 

Connectief, a.vanrijswick@cnv.nl, 030-7511747.  

 

Meer informatie? 

Kijk op www.cnvconnectief.nl/academie  of neem contact op met de eindredacteur Peter 

Magnee, p.magnee@cnv.nl. 
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