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Miks welzijn
Postbus 117, 8500 AC Joure
Brugstraat 1, 8501 EV Joure
0513 - 414593
www.miks-welzijn.nl
Anneke Nagel
(mail: anagel@miks-welzijn.nl)

Aanbod Beroeps Praktijk Vormingsplaats
Volledige stageplaats voor één stagiair(e): HBO Communicatie
Omschrijving van de doelstelling van de stage-instelling
Miks welzijn is een brede welzijnsinstelling in de gemeente De Friese Meren. De stichting is op diverse
sociale en maatschappelijke terreinen actief binnen De Friese Meren. Zij richt zich op het verbeteren van
het sociale leefgebied van alle bewoners van de gemeente. Het werk is verdeeld in een aantal sectoren:
Samenlevingsopbouw, Individuele begeleiding, Jeugd Welzijn en Miks Facilitair.
Wij bieden:
• Begeleiding door een HBO medewerker van Miks welzijn;
• Na een inwerkperiode een zeer zelfstandige BPV plaats;
• Een leuke en ontspannen werksfeer;
• Mogelijkheid tot eigen inbreng t.a.v. de uitvoering van de projecten;
• Afwisselende en uitdagende werkzaamheden.
Wij verwachten / wij zoeken:
• Nederlands sprekende en representatieve personen;
• De bereidheid om te willen investeren in de organisatie en de werkzaamheden.
Omschrijving van de werkzaamheden:
Op de markt van zorg en welzijn in de gemeente De Friese Meren is Miks de belangrijkste aanbieder van
diensten voor jong en oud.
Omdat de stichting helaas nog niet over genoeg financiële capaciteit beschikt om de dagelijkse brede
communicatie impuls te geven vult zij dit doorlopend in met een stagiair.
Een uitdagende plek voor stagiaires hebben we hiermee wel in huis!
Je bent een duizendpoot die zich thuis voelt in een sociaal team van mensen. Je bent nieuwsgierig,
punctueel en hebt een antenne voor zaken met nieuwswaarde binnen en buiten de organisatie. Denk JIJ
dat je nu al een allround teamspeler bent of kunt worden, die ook zelfstandig werkt? Grijp dan deze kans
en kom bij Miks je stage doen, een welzijnsorganisatie die steeds marktgerichter moet werken zonder
haar sociale gezicht te verliezen.
Tot de dagelijkse werkzaamheden horen:
• Productie reguliere communicatiemiddelen (posters/folders/ brochures) t.b.v. projecten en activiteiten;
• Bijhouden website (redactioneel);
• Projectleiders ondersteunen in voorkomende communicatieactiviteiten;
• Persberichten opstellen (indien noodzakelijk).

Specifieke stage opdracht
Een of meerdere van onderstaande taken:
• Opstellen van een Communicatiebeleidsplan, afgeleid van het beleidsplan 2012-2015;
• Implementeren van het opgestelde Communicatiebeleidsplan;
• Bijdrage leveren aan vernieuwing van de website.
Ondersteuning en aansturing wordt gedaan door de directeur. Eén van onze RvT-leden kan indien nodig
ingeschakeld worden als een communicatie deskundige. Bij de vernieuwing van de website kan de
expertise van de projectleider ingeschakeld worden.
Sollicitatieprocedure:
• De stagiair(e) schrijft een sollicitatiebrief met cv waarin hij/zij solliciteert naar een stageplek.
Daarin wordt duidelijk genoemd: de opleiding en leerroute, het opleidingsinstituut, de periode, het aantal
uren, de werkdagen en op welke stageplek men solliciteert;
• De stage coördinator doet een voorselectie op de ontvangen sollicitatiebrieven en geeft de gegevens
door aan de betreffende afdeling. Daarnaast krijgt de stagiair(e) een ontvangstbevestiging voor de
sollicitatiebrief;
• De betreffende praktijkbegeleid(st)er nodigt de sollicitanten uit voor een sollicitatiegesprek op de
instelling;
• De praktijkbegeleid(st)er voert met de stagiair(e) het sollicitatiegesprek. Deze duurt maximaal 30
minuten;
• De praktijkbegeleid(st)er overlegt met de teamleider of de stagiair(e) voldoet aan de criteria en bepaalt
of de stagiair(e) bij Miks stage op de leerafdeling mag lopen.
Onkostenvergoeding:
• Je ontvangt een stagevergoeding van €300,- bruto per maand.
• Alle stagiaires krijgen, als ze 10 kilometer of meer vanaf de werklocatie wonen en niet in het bezit zijn
van een Ov-jaarabonnement, een tegemoetkoming in de reiskosten;
• Voor alle stagiaires geldt dat kilometers die gereden worden voor hun stage werkzaamheden, zoals
bijvoorbeeld huisbezoeken, een kilometervergoeding wordt uitbetaald.

Stuur je sollicitatiebrief per mail aan:
anagel@miks-welzijn.nl

