
 

 

Stage Communicatie 
 
Ben je op zoek naar een uitdagende, afwisselende communicatiestage waarbij 
je met vele (internationale) bedrijven, kennisinstellingen en overheden 
samenwerkt? Dan is het nationale veiligheidscluster The Hague Security 
Delta de plek voor jou! 
 
Wij bieden een stageplek in een unieke organisatie, waar je ruime ervaring op kunt doen op 
verschillende vlakken van het communicatievak. Van de inzet van social media en 
bijbehorende strategie, media monitoring, het uitvoeren van de alignmentstrategie tot het 
bewaken van de huisstijl en doorontwikkeling van de HSD website. Je zult ervaren hoe dit 
in de praktijk in z’n werk gaat. Het is hierbij belangrijk dat je de strategische context van het 
nationale veiligheidscluster snel kunt doorgronden en kunt vertalen in communicatie acties. 
Je houdt je verder bezig met: 

• Web redactie en content creatie 

• Onderhouden van social mediakanalen 

• Opstellen en versturen van mailings en nieuwsbrieven 

• Het schrijven van Engelse nieuwsberichten voor de website 

• Advies over communicatievraagstukken 

• Event marketing en communicatie: waaronder de Cyber Security Week 2018 
 
Optie 
Naast een meewerkstage is optioneel bespreekbaar het uitvoeren van een 
(stage/afstudeer)onderzoek of opdracht. 
 
Profiel 
Je bent derde- of vierdejaars HBO/WO student Communicatie/European Studies en je: 

• beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal zeer goed op (bijna) native 
speaker niveau, in woord en geschrift 

• kunt zelfstandig werken, bent leergierig en hebt een hands-on mentaliteit 

• bent doortastend, enthousiast en durft initiatief te tonen 
 
Stageperiode en -vergoeding 
Onze voorkeur gaat uit naar een stageperiode van minimaal 3 maanden. Startdatum: 
september 2018. Als stagiair ontvang je een marktconforme stagevergoeding. Je stageplek 
bevindt zich op de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den 
Haag, vlakbij station Laan van NOI en dus eenvoudig bereikbaar. 
 
Interesse? 
Ben je enthousiast over deze stageplek en wil je hiervoor in aanmerking komen? Stuur dan 
uiterlijk 12 mei 2018 een e-mail naar onze communicatiemanager 
chantal.deniet@thehaguesecuritydelta.com met daarin je CV en motivatiebrief. 
 
Over The Hague Security Delta (HSD) 
HSD is het toonaangevende veiligheidscluster van Europa. In dit Nederlandse cluster 
werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen – zoals Siemens, Deloitte, De 
Nederlandsche Bank, KPN, KvK, TNO, Fox IT en verschillende universiteiten en ministeries 
- samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. Met als 
gezamenlijke ambitie: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld. Bekijk onze 
website en video voor meer informatie.  

https://www.thehaguesecuritydelta.com/about
https://www.youtube.com/watch?v=OIFEDDb_eAc

