
	 	

VACATURE STAGIAIRE / 
DOORGROEI FUNCTIE  
COMMUNICATIE (M/V/X) 
WIE ZOEKEN WIJ? 
Stichting Dona Daria is op zoek naar een stagiaire communicatie met interesse in 
doorgroei mogelijkheden. We zoeken een nieuw talent die aan de slag gaat met 
vernieuwende vormen van communicatie. Ben jij degene die kan bijdragen om het merk 
Dona Daria onderscheidend en krachtig te maken?  

Dona Daria 

Stichting Dona Daria voert activiteiten uit binnen het werkveld van emancipatie, 
participatie en sociale inclusie. We vinden het belangrijk dat we via communicatie: 

• maatschappelijke steun voor onze werkzaamheden en voor politieke 
veranderprocessen vergroten 

• het imago en de zichtbaarheid verbeteren en bekendheid van Dona Daria 
vergroten 

• inkomsten voor ons werk vergroten door verbreding van draagvlak en versterking 
van de financiële basis. 

Ons hoofddoel met de inzet van een stagiaire communicatie is de profilering van de 
missie, het imago en de naamsbekendheid van stichting Dona Daria en Dona Daria 
Business. 

ROL BESCHRIJVING 
Als medewerker communicatie ben je verantwoordelijk voor de interne en externe 
communicatie van Stichting Dona Daria. Je voert operationele taken uit en implementeert 
het communicatieplan.  



	 	
WERKZAAMHEDEN  
Communicatie 

• Het implementeren van communicatieplan 

• Online advertenties uitzetten (Facebook, Instagram) 

• Nieuwsbrief samenstellen, schrijven en versturen  

• Blogposts en wervingsposts website 

• Bijhouden mailinglijst 

• Opstellen persberichten 

• Bijhouden perslijst 

• Onderhouden contact met pers/media 

• Bijhouden beeldbank 

• Opmaken inhoudelijk jaarverslag 

• Klaarmaken drukwerk 

• Opzetten YouTube kanaal + video’s uploaden, headers en beschrijvingen maken 

• Stukken redigeren en opmaken  

ICT 

• Signaleren werking website en andere soc. media 

• Technische ondersteuning website, beveiliging en updates 

Grafisch werk 

• Bewaken huisstijl en door ontwikkelen 

• Presentatie powerpoint 

• Bewaken stijl handtekeningen mail 

• Certificaten, intekenlijsten, aanmeldformulieren opmaken 

• Samenstellen Communicatie Toolkit 



	 	
• Instrueren medewerkers over opmaken flyers, blogs ect.  

Je bent voor deze nieuwe rol werkzaam op de hoofdlocatie van de stichting en levert een 
relevante bijdrage aan het algehele team. Hiërarchisch valt de rol rechtstreeks onder de 
communicatieadviseur en onder de verantwoordelijkheid van regiodirecteur Dona Daria.  

JE KAN VOLDOEN AAN DE VOLGENDE EISEN: 

Opleiding 
MBO of HBO-niveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding Communicatie of 
vergelijkbare opleiding. 

Kennis, gedragscriteria en vaardigheden 

• Feeling en passie met communicatie in een veranderende maatschappelijke context; 

• Affiniteit met het Maatschappelijk veld; 

• Ervaring met het onderhouden van digitale informatiebronnen (website, portal/
intranet, nieuwsbrieven, etc.); 

• Ervaring met het opzetten en onderhouden van social media kanalen; 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Persoonlijke affiniteit met de doelgroep van Dona Daria; 

• In staat om snel nieuwe dingen aan te leren. 

• Iemand met een sterke persoonlijkheid en een sterk analytisch vermogen;  

• Een harde werker die proactief en positief kritisch meedenkt; 

• Out-of-the-box denken en creatief handelen past bij jou als persoon en als 
professional;  

• Bestand tegen werken onder tijdsdruk; 

• Klant- en servicegericht; 

• Communicatief vaardig, zelfstandig en flexibel; 



	 	
• Hoofd – en bijzaken kunnen onderscheiden;  

• Prioriteiten kunnen stellen;  

• Je herkent je in de kernwaarden van Dona Daria: samenwerkingsgericht, 
resultaatgericht, transparant en kwaliteitsgericht binnen een prettige werkomgeving.  

ARBEIDSVOORWAARDEN 
Het gaat om een functie voor 24 uur per week in de stageperiode van april - juni 2021. 
Hierna is de mogelijkheid om door te groeien naar een half jaarcontract gedurende juli - 
december 2021. 

De functie is ingeschaald in schaal 7/8 (afhankelijk van ervaring) CAO Sociaal werk.  

Behalve een uitdagende werkomgeving biedt de organisatie naast 8% vakantiegeld een 
eindejaarsuitkering van 6,3% van het bruto jaarsalaris. Het betreft een tijdelijke aanstelling 
van een jaar.  

PRAKTISCHE INFORMATIE EN PROCEDURE 
Als deze vacature jou aanspreekt en als je je in dit profiel herkent, horen wij graag van je. 
Dit kan op een manier en vorm die je zelf passend vindt bij deze vacature (brief, filmpje of 
anders). We gaan ervan uit dat je als kandidaat aantoonbaar over de competenties 
beschikt die bij deze rol met dit profiel passend zijn.  

De sluitingsdatum is vastgesteld op 15 april. Jouw sollicitatie kun je t.a.v. versturen naar 
Mevrouw A. Wams (Communicatie) a.wams@donadaria.nl en Mevrouw W. de Rijk 
(Regiodirecteur) w.de.rijk@donadaria.nl .  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Wams telefoonnummer: 
06-52 435 446. We zien je reactie graag tegemoet. 

Meer informatie over Dona Daria vind je hier. 

mailto:a.wams@donadaria.nl
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https://www.donadaria.nl/
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