
 
 
 
 
 
 
 
 
Een stagiair(e) Interne en online communicatie van februari-juli 22 

De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie – kortweg de NAVB - is een erkend opleidingsinstituut 
voor eigentijds*, kleinschalig en veelal erkend Fotografie- en Filmonderwijs. De opleidingen sluiten 
nauw aan op de arbeidsmarkt. Met onderwijs dat voltijd mbo-, hbo-én deeltijdstudenten de ruimte 
geeft om hun talenten en creativiteit volop te ontwikkelen. En om ondernemend, marktgericht en 
succesvol te zijn. Dat is waar de NAVB voor staat.  

*De NAVB start binnenkort met de XR Academy met nieuwe opleidingen zoals Virtual Xperience Design. Een 
combinatie van fotografie, film, AR, VR en CGI, en 3-D animatie. 

De uitdaging 
Met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Apeldoorn zijn wij de laatste jaren hard 
gegroeid. Om goed met onze interne en externe doelgroepen in contact te blijven, wordt effectieve 
communicatie steeds belangrijker. Persoonlijk, via digitale kanalen en online. Daarvoor zijn we op 
zoek naar een young potential die strategisch denken en pragmatisch handelen weet te combineren. 
Je draagt zo bij aan verdere professionalisering van onze organisatie.  

Wat ga je doen 

 Je maakt samen met communicatiecollega’s een plan voor de interne en online 
communicatie inclusief social media en geeft daaraan uitvoering. Denken én doen dus. 

 Je werkt samen met ervaren collega’s van communicatie en ict, maar hebt je eigen domein 

Wat verwachten we van je 

 Een passende hbo- of universitaire opleiding Communicatie (hoofd- of afstudeerfase) 

 Kennis van interne en online communicatie  

 Een heldere en foutloze schrijfstijl 

 Bereidheid tot samenwerking 

 Een pro-actieve houding 

Wat bieden wij 

 Een boeiende stageplek op een van de leukste scholen in beeldcommunicatie 

 Een informele, creatieve werksfeer met veel ontwikkelruimte 

 Fijne collega’s 

 Een stagevergoeding 

 Een werkplek op onze hoofdvestiging in Amsterdam 

 
Interesse in de stage? Mail je motivatiebrief en cv naar Monique Eenkhoorn: monique@navb.nl. 
Meer weten? 055-3560522  
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