
 

 

 

 

Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort – Linschoten zoekt per direct een 

Stagiair(e) Communicatie 

Bij ons steek je direct je handen uit de mouwen en werk je actief samen met onze management assistente. Zij 

is namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatietaken binnen de stichting. Het is zo druk 

dat ze daar wel hulp bij kan gebruiken. 

Jouw rol 

Bij SWOM kom je niet terecht in een marketing en communicatie team, want daar is onze organisatie te klein 

voor. Je werkt wel nauw samen met de management assistente. In jouw rol krijg je de ruimte om kennis en 

ervaring op te doen. De projecten waar je mee aan de slag gaat zijn: 

- Creatief meedenken in en het daadwerkelijk inrichten van intranet. 

- Wervelende artikelen schrijven over onze activiteiten en diensten voor in de regionale krant. 

- Vrijwilligers, medewerkers en cliënten interviewen en het artikel schrijven. 

- PR campagne bedenken en uitvoeren m.b.t. een nieuw project (bijv. de opening van Huis van 

Ervaring, DoeMeeHuis in Linschoten of de vrijwilligersdag). 

- Promotiefilmpjes / foto’s van onze activiteiten en diensten maken voor de website, instagram en 

facebook. 

Wij 

SWOM is de welzijnsorganisatie voor de inwoners voor Montfoort en Linschoten. Naast een breed scala aan 

welzijnsactiviteiten biedt SWOM onder meer de frontoffice van de Wmo, dementieconsulent, Steunpunt 

Mantelzorg, Algemeen Maatschappelijk Werk, Buurtbemiddeling en Het SWOM DoeMeeHuis aan. Daarmee 

leveren wij een belangrijk aandeel in het totale aanbod aan wonen, welzijn en zorg in Montfoort en 

Linschoten. Bij onze stichting werken 22 medewerkers en 283 vrijwilligers. 

Jij 

Jij vindt het leuk om onderdeel uit te maken van een welzijnsorganisatie en om met elkaar SWOM steviger in 

de markt te zetten. Je bent creatief en enthousiast. 

Jouw achtergrond ziet er zo uit: 

- Jij zit in het 3e of 4e leerjaar van een communicatie gerelateerde mbo opleiding. 

- Je bent leergierig, niet bang om vragen te stellen en om initiatief te tonen. 

- Je bent communicatief sterk en creatief. 

- Je hebt een positieve mind set en denkt in kansen en oplossingen. 

- Je kunt zelfstandig werken én actief samenwerken. 

- Je bent creatief in het bedenken en maken van promotiefilmpjes. Foto’s maken hoort hier ook bij. 

Ons aanbod 

Jouw nieuwe collega’s houden een plekje voor je vrij op ons kantoor in Montfoort. De management assistente 

is ook jouw stagebegeleider. Je kunt bij haar terecht met al jouw vragen. Je krijgt alle ruimte om jouw stage tot 

een succes te maken. Krijg je een opdracht mee vanuit jouw opleiding bespreek die dan met ons. We 

bespreken graag de mogelijkheden. 

Wij bieden je: 

- Een uitdagende stageplek waarin je jezelf gedurende 6 maanden volop kunt ontwikkelen. Je start zo 

spoedig mogelijk. 



- Een rol waarin je verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt. 

- Een uitstekende werksfeer. 

 


