
wie zijn wij?
Wij zijn een non-profitorganisatie. 
Nee, dat is niet lame of boring. Vind 
je dat wel, dan matchen we niet en 
stopt het avontuur hier. Ben je er 
nog? Fijn! De Omslag is een stichting 
met ambities. We hebben een visie 
en een doel: Amsterdammers met 
een beperking onderdeel van de 
stad te laten zijn. Daar werken we 
hard voor. 

Je gaat ons helpen bij de dagelijkse 
communicatie-gang-van-zaken 
rondom Jekuntmeer.nl. Dat is een 
website. Die ben je nu aan het 
bekijken, want je bent nieuwsgierig, 
toch? Jekuntmeer.nl wordt jouw tak 
van sport, jouw zorgenkindje, de spil 
in jouw stage. 

je gaat:
• de redactiemailbox bijhouden;
• nieuwsberichten schrijven;

• nieuwsbrieven maken en 
 versturen;
• met mensen praten…via een 
 chatbox op de website; 
• onderzoekjes opzetten en 
 uitvoeren;
• social media en zo (een social-
 mediaplan maken zou vet zijn!).

En verder: gewoon alles wat er zoal 
te doen is op communicatiegebied.

wie ben jij? 
Jij bent een ambitieuze, leergierige, 
hbo’er. Een digital native met een 
neus voor taal en een hart voor 
mensen. En je:

• bent niet vies van hard werken;
• vindt experimenteren niet eng;
• staat stevig met twee benen op 
 de grond;
• hoeft niet per se ervaring te 
 hebben (je bent niet voor niets
 stagiair);

• moet wel graag willen leren, 
 werken en doen.

O, en je hebt default een glimlach op 
je gezicht. 

what’s in it for you? 
We vragen veel van je. Daar moet je 
dus wel zin in hebben. We werken 
hard omdat we veel willen en vooral 
veel bereiken. Maar je krijgt er ook 
wat voor terug:

• een lekker drukke, afwisselende 
 stage; 
• een leuke werkomgeving in hartje 
 Amsterdam;
• een passende stagevergoeding;
• heel goeie koffie en lunchen met 
 collega’s;
• zelfstandigheid, inspraak, bege-
 leiding waar nodig, aandacht als 
 gewenst;
• interessante uitdagingen.

We zoeken iemand voor 3 of 4 dagen in de week. Startdatum? Zo snel mogelijk.  
Duur? In overleg, maar liefst minimaal twee maanden. Dan hebben we er allemaal 
echt wat aan. Reageren? Graag! info@deomslag.nl (tip: je reactie komt terecht 
bij Jeanice). 

Jekuntmeer.nl zoekt gewoon best wel goeie stagiair(s)
Ben jij een rammend slimme en praktische hbo’er? Dan heb je vast wel oren naar een uitdagende 
communicatie-stage op een mooie locatie in een hippe buurt in Amsterdam. Jekuntmeer.nl zoekt 
per direct - en doorlopend - nieuwe talenten, ofwel: gewoon best wel goeie stagiairs. Voel je je 
aangesproken? Blaas ons omver met een reactie (vul zelf maar in hoe) waarin je vertelt waarom nou jij. 
Je reactie stuur je naar info@deomslag.nl.


