Help jij ons om natuur in het hart van mensen te krijgen?
Met bijna 50 natuurgebieden, landschapskunstwerken en cultuurhistorische plekken in Flevoland is
Het Flevo-landschap dé natuurorganisatie van Flevoland. Wie kent nu niet het UNESCO
Werelderfgoed Schokland, een ‘eiland op het droge’? Elke Flevolander heeft ooit wisenten en elanden
gespot in Natuurpark Lelystad en weet dat er zeearenden broeden in de Lepelaarplassen in Almere.
Samen met 35 medewerkers, 150 vrijwilligers en 12.000 begunstigers zetten wij ons dagelijks in om
Flevoland elke dag mooier te maken. Help jij ons mee?
Als stichting communiceren we veel en op diverse manieren, zowel online als offline. Wij hebben een
eigen magazine, goed gelezen nieuwsbrief en organiseren regelmatig activiteiten. Zowel bij het
inzetten van communicatiemiddelen als de ontwikkeling van nieuwe (communicatie)producten
kunnen wij wel wat hulp gebruiken.
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Ben jij een enthousiaste student op zoek naar een meeloopstage?
Woon je in of vlakbij Flevoland?
Wil je je graag inzetten voor een groen doel?
Vind je het leuk om te schrijven, fotograferen, filmen of grafisch vormgeven?
Hou je van natuur én heb jij goede ideeën over live streams, aansprekende bijeenkomsten en
online communicatie?
Heb je een frisse kijk op content en social media?
Hou je van een afwisselende werkomgeving waar geen dag hetzelfde is?
Kun je omgaan met deadlines en kun je – na een briefing - zelfstandig werken?
Wil je werkervaring opdoen in een niet alledaagse omgeving?
Dan zoeken we jou!

Uiteraard word je tijdens je werkzaamheden begeleid door een ervaren communicatie-collega.
Reageren
We bieden je een uitdagende stageplek in Natuurpark Lelystad. Hét kantoor met de mooiste
kantoortuin van Nederland. Geïnteresseerd? Stuur ons dan een mail waarin je uitlegt waarom juist jij
aan de slag wilt bij Het Flevo-landschap! We zien je reactie tegemoet op: info@flevolandschap.nl.

