Gezocht! Stagiair communicatie
Wie zoeken wij?
Voor het schooljaar 2019-2020 zijn wij op zoek naar 1 stagiair van de opleiding MBO Marketing &
Communicatie. Fulltime of parttime inzetbaarheid is bespreekbaar. Startdatum is in overleg.
Omschrijving opdracht:
Tijdens deze stage hebben wij twee opdrachten:
1. Er wordt een database gemaakt aan de hand van bestaande relaties / contacten
Als school hebben wij veel contact in het (werk)veld. We merken dat ons netwerk groeit en er
is een behoeft ontstaan om onze contacten op professionele wijze onder te brengen in een
database.
2. Er wordt een belscript gemaakt, getest en eventueel bijgesteld om nieuwe bedrijfscontacten
te genereren voor diverse activiteiten, zoals stage en beroepenspeeddates.
Nadat deze database is opgesteld is het de bedoeling dat er een belscript wordt ontwikkeld.
Dit belscript moet gebruikt gaan worden bij het werven van nieuwe contacten. Het belscript
moet getest worden op bruikbaarheid en effectiviteit.
We zoeken als school naar een stagiair die het een uitdaging vindt om ons een stap verder te helpen
in onze professionalisering van het onderhouden en uitbreiden van onze contacten met het
bedrijfsleven. Wij zijn op zoek naar een representatief persoon die verbaal en communicatief sterk is
in woord en geschrift.
Wie zijn wij?
RSG Slingerbos | Levant is een openbare school voor voortgezet onderwijs. Onze school kent twee
locaties. Onze vestiging RSG Slingerbos in Harderwijk aan de Eisenhowerlaan biedt een complete
onder- en bovenbouw mavo (vmbo-tl), havo en vwo (tweetalig). RSG Levant in Zeewolde aan de
Horsterweg biedt een volledig mavo-traject (vmbo-tl) aan. Havo- en vwo-leerlingen vervolgen na drie
jaar onderbouw hun studie in Harderwijk. Naast het reguliere programma is het bij ons ook mogelijk
te kiezen voor één van onze profileringen sportklas, Technasium, tweetalig havo, tweetalig vwo, en
de leerroute gepersonaliseerd leren. Kijk voor meer informatie op www.rsgslingerboslevant.nl.
Contact
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met:
Inge de Vries
i.devries@rsgsl.nl
tel. 06 – 33 67 08 31
aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot 13.00 uur
Martine Wessel
m.wessel@rsgsl.nl
tel. 06 – 20 38 39 21
aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag
RSG Slingerbos | Levant
Locatie Slingerbos (hoofdlocatie) - Eisenhowerlaan 59 – 3844 AS Harderwijk – 0341 414 484
Locatie Levant – Horsterweg 192 – 3891 EV Zeewolde – 036 521 81 70

