
 

 
Sociale media & content stage 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Nieuwsberichten schrijven, foto- en videoverslagen maken, Tweets of Facebook posts bedenken, en 
mensen interviewen. Is dat iets waar jij enthousiast van wordt? Kom dan bij ons stage lopen!  
 
Over Wij.land 
Wij.land gaat voor een gezond en veerkrachtig landschap waar landbouw en natuur samengaan in 
duurzame bedrijfsmodellen. Een belangrijk onderdeel van het werk is om anderen mee te nemen in 
verhalen en te inspireren om zelf aan de slag te gaan. Dit doen we, onder andere, door middel van 
storytelling aan de hand van video’s; het organiseren van inspiratiebezoeken en –bijeenkomsten; onze 
website en sociale media. 
 
Over de stage 
Wij.land weet steeds meer boeren, boswachters en betrokken burgers te inspireren via onze on- en 
offline kanalen. Je zorgt er tijdens deze stage voor dat onze verhalen mooi verwoord worden op de 
website en sociale media. Zo bereiken we nog meer mensen, en ontwikkel jij unieke werkervaring en 
een groot netwerk. Je doet dit samen met het team, waaronder twee communicatiemedewerkers. De 
werkzaamheden zijn: 

• Content maken. Dit kunnen verhalen op basis van interviews en excursies zijn maar ook foto’s of 
video’s. Eigen ideeen zijn welkom! 

• Content plaatsen op onze sociale media kanalen, nieuwbrief en website. 
• Actief verhalen ophalen bij Wij.land boeren en medewerkers. 
• Assisteren bij de overige communicatie werkzaamheden. 

 

Solliciteren? 
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je motivatie en CV naar Eva Fransen: E.Fransen@Wij.land, 
06 – 24919565. 
 

Wie ben jij? 

• HBO/WO student in de richting media, 
communicatie, journalistiek of 
vergelijkbaar; 

• Je vindt het leuk om content te maken op 
het gebied van naturinclusieve landbouw; 

• Goede schriftelijke en verbale 
communicatievaardigheden, in de 
Nederlandse taal zijn een vereiste; 

• Je komt met creatieve ideeën voor onze 
communicatie kanalen, bent pro-actief en 
kunt goed zelfstandig werken; 

• Ervaring met WordPress, video en/of 
Photoshop is een pré. 

Wat bieden wij? 

• Meewerkstage gedurende 3 tot 6 maanden; 
• Stagevergoeding van 300 euro per maand, 

plus reiskostenvergoeding; 
• Veel vrijheid om je tijd in te delen en te 

werken waar je wilt; 
• Samenwerking met een bevlogen en 

actiegericht team waar je veel van kunt 
leren; 

• Een unieke kans om je netwerk uit te 
breiden en nieuwe ervaringen op te doen 

• Een kantoor op een boerderij, een kwartier 
fietsen vanaf station Abcoude; 

• Afstudeeropdracht mogelijk (in overleg); 
• Flexibele startdatum (in overleg). 


